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Szeroka gama rozwiązań



Dla kogo?
• Producentów uzwojonych maszyn elektrycznych. 

• Zakładów specjalizujących się w remontach i konserwacjach urządzeń

elektroenergetycznych, silników, generatorów i transformatorów.

Zakres usług
Kompleksowa oferta zapewniająca środki oraz urządzenia do profilaktyki oraz wszelkiego 

rodzaju napraw urządzeń elektroenergetycznych 

Dlaczego warto?
• 24 letnia praktyka w zakresie czyszczenia i konserwacji urządzeń

elektroenergetycznych. 
• Wyselekcjonowane rozwiązania oparte na sprawdzonych środkach. 
• Innowacyjne metody czyszczenia i zabezpieczania urządzeń elektroenergetycznych
• Indywidualne dostosowane do specyficznych wymagań naszych klientów.
• Współpraca z uznanymi i sprawdzonymi producentami.

Kreatywne rozwiązania 
oparte na chemii

Subbrendy |    IzoCode CTCARD 2019

Komplementarna chemia 
przemysłowa dla prądu 

stałego i zmiennego

Kompleksowa obsługa 
procesu naprawy i produkcji

Zabezpieczenie dostępności 

• preparaty czyszczące 
• preparaty 

impregnujące 
• preparaty 

konserwujące

• piece do wypalania 
uzwojeń

• lakiery i żywice 
• nanoszenie: VI oraz VPI
• piece do utwardzania 

powłok izolacyjnych 

• zabezpieczenie 
dostępności 

• magazyn lakierów, żywic 
preparatów Resist

• własny transport 
• wsparcie serwisowe 

Łączy nas chemia



Produkty :

Specjalistyczne preparaty RESIST 
Powstała na bazie wieloletnich doświadczeń szeroka gama specjalistycznych preparatów 
czyszczących i zabezpieczających do silników, maszyn elektroenergetycznych i szaf 
sterowniczych. Gotowe, sprawdzone produkty oraz rozwiązania „szyte na miarę” , mycie bez i 
pod napięciem – do 15kV.

Mobilne agregaty czyszczące CARD 2
Specjalistyczny chemoodporny agregat z unikalnym rozwiązaniami zwiększającymi skuteczność
i ekonomię czyszczenia. Ruchoma głowica pozwala dotrzeć do trudnodostępnych miejsc a 
rekomendacja SEP pozwala myć pod napięciem do 15kV.

Szeroka gama Lakierów i żywic elektroizolacyjnych 
Elektroizolacyjne – żywice poliestrowe i epoxydowe oraz lakiery impregnacyjne i końcowe.
Zalewowe – na bazie poliuretanu i epoksydu.

Usługi i urządzenia 
Na zlecenie klienta czyszczenie urządzeń elektroenergetycznych. 
Piece do suszenia i wypalania uzwojeń (także z dodatkową komorą spalania)
Urządzenia do impregnacji w próżni i pod ciśnieniem (VI i VPI)

Kreatywne rozwiązania 
oparte na chemii

Subbrendy |    IzoCode Łączy nas chemia CTCARD 2019



Dla kogo?

• Zakłady przemysłu spożywczego (mleczarnie, przetwórstwo owocowo-warzywne, 
zakłady mięsne, przetwórstwo rybne, piekarnie i in.)

• Zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych
• Zakłady produkcji paliw alternatywnych
• Zakłady produkujące wyroby betonowe
• Pralnie przemysłowe
• Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
• Huty i przemysł ciężki
• Cukrownie  
• wiele innych 

Zakres usług

- Kompleksowa obsługa przemysłowych obiegów kotłowych i 
chłodzących

- Regularny wielotorowy  monitoring obsługiwanych obiegów
- Wykonywanie analiz na terenie zakładu
- Serwis i montaż stacji uzdatniania wody

Dlaczego warto?

Posiadamy długoletnie doświadczenie w uzdatnianiu wody i kondycjonowaniu 

przemysłowych układów kotłowych i chłodzących. Dbamy by instalacje w zakładach które 

obsługujemy, były we właściwy sposób zabezpieczone, a ich wydajność była cały czas na 

maksymalnym poziomie. 

Produkty do kompleksowej 
obsługi przemysłowych 
obiektów wodnych

Subbrendy |    AquaCode Łączy nas chemia CTCARD 2019



AquaCode® KCK - korekta chemiczna przemysłowych układów kotłowych 

AquaCode® KCOC, Bioxid® - korekta chemiczna i mikrobiologiczna przemysłowych 
układów chłodzących 

AquaCode® KCAS, KCMRO - konserwacja i czyszczenie membran w stacjach odwróconej 
osmozy 

CALNEX® & CARD 100 – 400 - usuwanie kamienia z instalacji wodnych 

Urządzenia - pompy dozujące, systemy kontrolno-pomiarowe do układów wodnych, stacje 
zmiękczające, stacje odwróconej osmozy

Produkty do kompleksowej obsługi 
procesu produkcji i naprawy urządzeń
elektroenergetycznych

Subbrendy |    AquaCode Łączny nas chemia CTCARD 2019



Dla kogo?
• inżynierowie utrzymania ruchu
• służby remontowe i podwykonawcy

Dlaczego warto?
• 24 letnia praktyka w zakresie czyszczenia i konserwacji urządzeń
elektroenergetycznych. 
• Wyselekcjonowane rozwiązania oparte na sprawdzonych środkach. 

• Innowacyjne metody czyszczenia i zabezpieczania urządzeń elektroenergetycznych

• Indywidualne dostosowane do specyficznych wymagań naszych klientów.

• Współpraca z uznanymi i sprawdzonymi producentami.

Produkty do kompleksowej 
obsługi utrzymania ruchu 
oraz zaopatrzenia produkcji

Subbrendy |    FixCode Łączy nas chemia CTCARD 2019

kompleksowa obsługa utrzymania ruchu kompleksowa obsługa zaopatrzenia 
produkcji

• kompozyty regeneracyjne WEICON 
Plastic Metal

• kity i sztyfty epoksydowe WEICON 
Repair Stick

• kleje cyjanoakrylanowe WEICON Contact

• silikony i uszczelniacze do rur 
WEICONLOCK

• spraye i płyny techniczne z akcesoriami
• pasty montażowe WEICON Anti-Seize

• smary łożyskowe i specjalne

• ściągacze do izolacji WEICON Tools

• kleje epoksydowe i poliuretanowe 
WEICON Easy-Mix

• kleje konstrukcyjne MMA

• kleje kontaktowe i cyjanoakrylanowe
WEICON Contact

• kleje do śrub i łożysk WEICONLOCK

• MS-polimery WEICON Flex
• taśmy dwustronne

• spraye i płyny techniczne z akcesoriami

Zakres produktów 



WEICON Kompozyty regeneracyjne
i kleje konstrukcyjne

• WEICON Kleje elastyczne i silikony

• WEICON Kleje błyskawiczne
i kontaktowe

• WEICONLOCK Kleje i uszczelniacze
Anaerobowe

• WEICON Spraye i płyny techniczne

• WEICON Anti-Seize i smary

• WEICON Tools stripers
Produkty do kompleksowej obsługi 
procesu produkcji i naprawy urządzeń
elektroenergetycznych

Subbrendy |    FixCode Łączy nas chemia CTCARD 2019



Dla kogo?

• wszystkie sektory produkcji
• utrzymania ruchu
• napraw i remontów

Zakres produktów 

• kompozyty i kleje epoksydowe
• kleje błyskawiczne i anaerobowe
• MS-polimery i silikony
• kleje konstrukcyjne
• spraye i płyny techniczne
• smary łożyskowe i pasty montażowe
• narzędzia odizolowujące

Dlaczego warto?

• Produkcja w Polsce 
• Nasze know-how
• Ponad 150 własnych receptur 
• Tylko sprawdzone komponenty
• Preparaty dedykowane, indywidualne podejście do zagadnienia 
• Krótkie partie dla specyfiki potrzeb 
• Dostosowywanie parametrów chemicznych np. zapach, palność, aktywność chemiczna, 
palność
• Dostosowywanie parametrów fizycznych np. pH, gęstość, barwa, rozpuszczalność, 

przewodnictwo cieplne i elektryczne
• Atesty Hż i dopuszczenia 
• Dopasowanie sposobu aplikacji
• Indywidualny dobór opakowania

Rozwiązania szyte na miarę

Subbrendy |    IdCode Łączy nas chemia CTCARD 2019



UniqueCode – preparaty o unikalnej budowie i recepturze

MetalZell® – wspomagające preparaty czyszczące

MultiClean – koncentraty alkaliczne 

BioBłysk – koncentraty o pH < 7

Senser®– preparaty do czyszczenia posadzek 

EverGreen – rozpuszczalniki ekologiczne

UltraSession® - preparatu do myjek ultradźwiękowych 

ResolveCode – trawienie powierzchni ze stali nierdzewnej 
Rozwiązania szyte na miarę

Subbrendy |    IdCode Łączy nas chemia CTCARD 2019



ICECARD - Innowacyjna 
metoda Hybrydowa, to 
połączenie chemii z 
technologią ciśnieniową
czyszczenia na sucho 

Subbrendy |    IdCode Łączy nas chemia CTCARD 2019

Dlaczego warto?

• Technologia dopuszcza prace pod napięciem do 1kv – uzależnione od rodzaju zabrudzenia 

• Metoda jest bezdotykowa, bezpieczna, ekologiczna – przyjazna środowisku, nieinwazyjna

• Technologia jest bardzo wydajna (przy czyszczeniu szaf sterowniczych do 100m²/8h)

• Technologia jest podawana z ciśnieniem na wyjściu z dyszy zaczynającym się od 2 bar

• Technologia bezpieczna przy czyszczeniu delikatnych elementów m.in. układów scalonych, 

falowników, izolacji czy lamel aluminiowych

• Technologia jest sucha dzięki czemu nie wchodzi w reakcję chemiczną ani fizyczną

• Czyszczenie trudno dostępnych miejsc, wcześniej niedostępnych bez rozbiórki urządzeń

• Technologia nie usuwa opisów i naklejek mieszczących się w szafach sterowniczych  

• Czyszcząc bez napięcia bezpośrednio po konserwacji, można włączyć urządzenia elektryczne 

do ruchu

• Lamele wymienników można czyścić na ruchu

•

ICECARD

Czyszczenie na sucho  przy użyciu technologii  ICECARD (metoda mgły gazowej o ciśnieniu 2 
bar na bazie suchego lodu)
Czyszczenie  na mokro przy użyciu urządzeń CARD 5   (czyszczenie pod napięciem do 15KV)
Czyszczenie przy użyciu urządzeń CARD 400 (płukanie instalacji wodnych)
Czyszczenie technologią suchego lodu
Czyszczenie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej do 300 barów
Zastosowanie chemii aktywnej
Pianowanie czyszczenie za pomocą aktywnej piany 
Czyszczenie mechaniczne
Czyszczenie manualne



Serwis Łączy nas chemia CTCARD 2019

Usługi i serwis

Dlaczego warto?

• Kompletna technologia 
• Wysoko wykwalifikowani pracownicy
• Wsparcie techniczne w doraźnych awariach
• działania prewencyjne i predykcyjne.
• Wykorzystanie wyspecjalizowanej chemii technicznej i technologii czyszczenia gazem oraz 

suchym lodem (system hybrydowy). 
• Czyszczenie precyzyjnej elektroniki (myjki ultradźwiękowe).
• Zabezpieczanie antykorozyjne i regeneracja. 
• Wykorzystanie ciśnieniowej technologii nakładania powłoki ceramicznej na duże 

powierzchnie.

Zakres usług

• Czyszczenie szaf elektrycznych pod napięciem do 15 kV
• Czyszczenie urządzeń elektrycznych przy wyłączonym napięciu
• Czyszczenie urządzeń elektrycznych przy wyłączonym napięciu z natychmiastowym 

załączeniem
• Czyszczenie uzwojeń silników, prądnic, generatorów.
• Lakierowanie silników generatorów, prądnic
• Czyszczenie mazutu i instalacji mazutowych
• Czyszczenie wymienników ciepła
• Czyszczenie instalacji CO
• Czyszczenie kotłów
• Czyszczenie zbiorników
• Zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni
• Pokrywanie powierzchni plastycznymi materiałami wypełniającymi odpornymi na ścieranie
• Ciśnieniowe nakładanie ceramicznych powłok zabezpieczających
• Czyszczenie chłodnic wewnątrz i z zewnątrz

Pasja i doświadczenie 
to gwarancja jakości



CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa
telefon: +48 22 835 05 05
fax: +48 22 835 28 14
e-mail: sales@ct-card.pl


