
The Cool Way 
Of Cleaning

Potravinářský průmysl
Čištění suchým ledem

Potravinářský průmysl rychle objevuje výhody tryskání suchým ledem k vyčištění: 
•  Průběžných pecí , hnacích řetězů, fritéz, mixérů, regálů, pekařských plechů a vozíků
•  Průmyslových vaflovačů, forem na vafle, cereálie a čokoládu
•  Různých typů bílkovin a potravinových zbytků (sýr, rajčata, karamel, čokoláda,...)
•  Připečených zbytků, usazenin karbonu, mastnoty
•  Sušících podnosů pro lisované a suchou párou vařené výrobky 
•  Potravinářských zařízení, čepelí nožů, mixážního zařízení (např. čepelí šnekových mixérů)
•  Kuchyňských digestoří, tkanin dopravních pásů
•  Dopravních pásů, pneumatických dopravníků a zařízení pro balení potravin (např. 
 odstranění papírového prachu, tavných lepidel, lepidel z lepidlových hlav,...)
•  Stěn, stropů,...
Tryskání suchým ledem se uplatňuje v potravinářském průmyslu jako je např. výroba jídel 
a nápojů, čokoládovny, pečící provozy, průmyslová výroba pizzy, výroba těstovin, konzervárny, 
výroba krmiv pro domácí mazlíčky, atd.  

Proč čištění suchým ledem?

Otestujte si nás!
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Technické argumenty:
•  Metoda je výrazně rychlejší a účinnější ve srovnání s kteroukoliv jinou čistící metodou
•  Neabrazivní čištění: absolutně žádné opotřebení čištěných povrchů a předmětů, což výrazně prodlužuje
 jejich životnost
•  Záruka nejvyšší kvality díky vysocekvalitnímu a důkladnému čištění 
•  Ekologická a hospodárná metoda: suchý led vysublimuje a nezanechává tedy žádné stopy 
 ani žádný další odpad
•  Výrazné zvýšení produktivity díky kratším odstávkám vyplývajících z čištění bez demontáže a zpětné  
 montáže po vyčištění a i díky kratším nebo dokonce žádným odstávkám kvůli zchlazení

CRYONOMIC®, partner pro zvýšení produktivity!
•  Evropský výrobce číslo 1 ve výrobě tryskacích zařízení
 (výroba od roku 1992)
•  Ergonomické vysoce výkonné provedení.
•  Maximální účinnost a minimální spotřeba suchého ledu, charakteristická pro  
 všechny technologie CRYONOMIC® a hlavní cíl naší společnosti.
•  CRYONOMIC® záruka maximální spokojenosti.
•  Čištění suchým ledem ušité přímo na míru.
•  Schopní, autorizovaní distributoři blízko u Vás 
   



CRYONOMIC
Kleimoer 3 - B-9030 Gent - Belgium
Tel: +32 9 216 76 90 - Fax: +32 9 216 76 91
info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

CRYONOMIC®má celosvětovou síť distributorů.
Pro další informace kontaktujte svého distributora:
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„Vyčištěno mnohem efektivněji za méně než 1/4 času na který jsme 
byli zvyklí .”

Zdroj: rozhovor s panem H. výrobním ředitelem společnosti L. a.s. (24.květen 2007).

„Naše předchozí metody čištění ve srovnání se současnou? Zcela nevhodné, rozdíl 
mezi dnem a nocí. Předtím jsme čistili ručně seškrabováním a oplachováním vodou. 
Většina našich strojů musela být zastavena a rozmontována. Toto bylo velice pracné, 
neskutečně pomalé, nemluvě o obrovské ztrátě produktivity. Odpadní vody muse�
ly být zlikvidovány, což je náklad, který také není nezanedbatelný. Doslechl jsem se 
o CRYONOMICu od jednoho mého kolegy, výrobce čokolády, který mi řekl, že používá 
tryskací zařízení CRYONOMIC® už přes 2 roky.” 

„Poněkud skeptický jsem požádal CRYONOMIC® o tryskací zkoušku. Nikdy jsme naše zařízení nečistili tak důkladně a efek�® o tryskací zkoušku. Nikdy jsme naše zařízení nečistili tak důkladně a efek� o tryskací zkoušku. Nikdy jsme naše zařízení nečistili tak důkladně a efek�
tivně...za méně než 1/4 času na který jsme byli zvyklí. Nyní máme vlastní tryskací zařízení CRYONOMIC®. Doba prostojů se 
drasticky snížila. Náklady na pracovní sílu se snížily a čištění odpadních vod se stalo zanedbatelným. Investice se navrátila 
ve velmi krátkém čase. CRYONOMIC®? Profesionální splnění slibu; 100% spokojenost, bez pochyby! “

Další reference:

Pro více informací nebo praktické předvedení přímo u Vás nás neváhejte kontaktovat.

Čištění dopravníku�řetěz Čištění cukrářské formy Odstranění čokolády a karamelu

Čištění pásu průběžné pece Čištění nádrží Čištění mixéru

CRYONOMIC® je registrovaná ochranná známka společnosti  ARTIMPEX

SPEKTRO CZ, spol. s r.o.,
Masarykova 118
664 42 Modřice
tel.: +420 545 244 404-8
fax: +420 545 212 919
www.spektro.cz
email: info@spektro.cz


