
Czyszczenie Techniczne dla Przemysłu
CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

            kastelnik.pl

• czyszczenie suchym lodem dla przemysłu
• sprzątanie po pożarze

Wybrane realizacje firmy Kastelnik 

Wszelkie materiały przedstawione w dokumencie w pliku pdf pt.”wybrane realizacje firmy Kastelnik”, prezentowane w witrynie internetowej www.kastelnik.pl 
są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r (tekst ujednolicony:
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części w tym zdjęć bez zgody autor dokumentu 
Kastelnik Studio sp. z o.o. jest zabronione.

https://www.kastelnik.pl
https://www.kastelnik.pl/czyszczenie-suchym-lodem/
https://www.kastelnik.pl/sprzatanie-po-pozarze/
https://www.kastelnik.pl/


Schollglas Polska Tarnobrzeg
HUTA SZKŁA CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Wyczyszczenie urządzeń do obróbki szkła z ciężkich
zabrudzeń powstałych podczas procesu technologicznego.
Usługa czyszczenia przeprowadzana w trakcie przestoju
technologicznego.  

REALIZACJA
Do realizacji tego zlecenia użyto technologii czyszczenia suchym
lodem. Czas czyszczenia maszyn przemysłowych: 2 dni robocze.

https://www.kastelnik.pl/


Arce lor M itta I 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice

ZAKŁADY KOKSOWNICZE CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Wyczyszczenie 80 szt. zaworów sprężarki gazu
koksowniczego, z ciężkich zabrudzeń powstałych
podczas procesu technologicznego.

RE
Do
Oc
lod
czy
ALIZACJA
 wykonania zlecenia użyto technologii czyszczenia suchym lodem.
zyszczenie jednego zaworu przy użyciu technologii mycia suchym
em to czas30 min. Oszczędność czasu w stosunku co do
szczenia ręcznego 240 min. na 1 zawór.

https://www.kastelnik.pl/


P&O Ferries
PROMY MORSKIE CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Czyszczenie po pożarze - statek w stoczni Gdańsk.
2500m2, spalonych ścian  w maszynowni okrętowej .

REALIZACJA
Do wykonania zlecenia sprzątania po pożarze użyto technologii 
czyszczenia suchym lodem. Czas realizacji zlecenia: 8 dni ( 24h na 
dobę ).Oszczędność to 21 dni, o tyle skrócono czas remontu statku 
po wybuchu pożaru, dzięki użyciu technologi czyszczenia suchym 
lodem.

https://www.kastelnik.pl/


Magneti Marelli

PRODUCENT KOMPONENTÓW DLA BRANŻY AUTOMOTIVE CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE
Czyszczenie maszyn przemysłowych dla firmy 
automotive, z zabrudzeń typu smary, oleje oraz środki
codziennego stosowania w bieżących procesach 
produkcyjnych.

REALIZACJA
Do realizacji zlecenia użyto technologii czyszczenia suchym lodem.

https://www.kastelnik.pl/


Mid Ocean Logistics Poland
DRUKARNIA CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Wyczyszczenie 45 szt. maszyn drukarskich, z zabrudzeń
typu farby i kleje oraz środki codziennego stosowania w
bieżących procesach produkcyjnych.

REALIZACJA
Czyszczenie 1 szt. maszyny drukarskiej przy użyciu tej technologii 
suchego lodu to czas 90 min. Oszczędność czasu w stosunku co d 
tradycyjnego o czyszczenia ręcznego 340 min. na1 maszynę.

https://www.kastelnik.pl/


Barosz Gwimet sp. z o.o.
OBRÓBKA CNC DLA BRANŻY AUTOMOTIVE CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Wyczyszczenie linii produkcyjnej, z ciężkich zabrudzeń 
powstałych podczas procesu technologicznego, tj. smary, 
oleje.

RE
Do
ALIZACJA
 wykonania zlecenia użyto technologii czyszczenia suchym lodem.

https://www.kastelnik.pl/


Mid Ocean Logistics Poland
DRUKARNIA CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Wyczyszczenie 45 szt. maszyn drukarskich, z zabrudzeń
typu farby i kleje oraz środki codziennego stosowania w
bieżących procesach produkcyjnych.

REALIZACJA
Oczyszczeni 1 szt. maszyny przy użyciu technologii suchego lodu to 
czas 90 min. Oszczędność czasu w stosunku co do czyszczenia 
ręcznego to 340 min. na 1 maszynę.

https://www.kastelnik.pl/


Huhtamaki Foodservice sp. z o.o. Gliwice
PRODUCENT PAPIERU FALISTEGO CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Czyszczenie pompy przemysłowej z ciężkich zabrudzeń 
powstałych podczas procesu technologicznego tj. lakiery, 
kleje. 

REALIZACJA
Podczas realizacji tego zlecenia wykorzystano technologię mycia i 
doczyszczania suchym lodem, czyli zestalonym dwutlenkiem węgla 
CO2.

https://www.kastelnik.pl/


UDS sp. z o. o. Nowy Kawęczyn
DRUKARNIA CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Sprzątanie specjalistyczne zlecone firmie Kastelnik, 
polegało na oczyszczeniu maszyn drukarskich z ciężkich 
zabrudzeń powstałych podczas procesu 
technologicznego tj.  smary, kurz.

REALIZACJA
Do wykonania zlecenia użyto technologii czyszczenia suchym lodem, 
która wg. kierownictwa utrzymania ruchy sprawdza się najlepiej 
podczas okresowych serwisów maszyn drukarskich.

https://www.kastelnik.pl/


Huhtamaki Foodservice sp. z o.o. Gliwice

PRODUCENT PAPIERU FALISTEGO CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Wyczyszczenie posadzki w zakładzie przemysłowym, po 
relokacji maszyny, gdzie pozostał trudno zmywalnym ślad.

REALIZACJA
Do wykonania zlecenia użyto technologii czyszczenia suchym lodem. 
Korzyścią w tym przypadku, dla klienta, była możliwość realizacji 
usługi czyszczenia przemysłowego bez użycia wody na hali 
przemysłowej.

https://www.kastelnik.pl/


Barosz Gwimet sp. z o.o.
OBRÓBKA CNC DLA BRANŻY AUTOMOTIVE CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Doczyszczenie linii produkcyjnej, z ciężkich zabrudzeń 
powstałych podczas procesu technologicznego, tj. smary, 
oleje.

RE
Do
ALIZACJA
 wykonania zlecenia użyto technologii czyszczenia suchym lodem.

https://www.kastelnik.pl/


Magneti Marelli

PRODUCENT KOMPONENTÓW DLA BRANŻY AUTOMOTIVE CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Wyczyszczenie maszyn przemysłowych, z zabrudzeń typu
smary, oleje oraz środki codziennego stosowania w
bieżących procesach produkcyjnych.

REALIZACJA
Do realizacji zlecenia użyto technologii mycia suchym lodem.

https://www.kastelnik.pl/


Klient indywidualny 
Obiekt budowlany CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Czyszczenie po pożarze w domu jednorodzinnym .
Zlecenie obejmowało mycie ścian i sufitów z po
pożarowych zanieczyszczeń. Ozonowanie po pożarze,
a także dekontaminacje i usuwanie dioksyn.

REALIZACJA
Do realizacji tego zlecenia użyto technologi czyszczenia suchym 
lodem. Czas realizacji zlecenia przez techników firmy Kastelnik  
wyniósł 30 roboczo godzin. Usunięto w ten sposób szkody 
powstałe po pożarze.

SPRZĄTANIE PO POŻARZE

https://www.kastelnik.pl/


Lipowy Dwór

OBIEKT GASTRONOMICZMY CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

ZLECENIE

Czyszczenie obiektu gastronomicznego po pożarze. 
Zlecenie obejmowało czyszczenie przestrzeni między 
ścianami w ramach sprzątania po pożarowego.

REALIZACJA
Do wykonania zlecenia użyto technologii czyszczenia suchym lodem.
Przy użyciu granulatu suchego lodu, wdmuchiwanego pod
ciśnieniem 10 bar, usuwano wypalony styropian. Oszczędzono
dzięki naszej technologi na skuwaniu całej elewacji budynku.

SPRZATANIE PO POŻARZE

https://www.kastelnik.pl/


Czyszczenie Techniczne dla Przemysłu
CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

            kastelnik.pl

Czy suchy lód sprawdzi się w Twoim 
zakładzie przemysłowym? 

Umów się na prezentację technologii 
czyszczenia suchym lodem. 

https://www.kastelnik.pl
https://www.kastelnik.pl/


Czyszczenie Techniczne dla Przemysłu
CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

            kastelnik.pl

+48 735 960 510               biuro@kastelnik.pl

https://www.kastelnik.pl
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