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Пологівський хімічний завод КОАГУЛЯНТ − інноваційне підприємство хімічної галузі промисловості 
України, що займається розробкою та промисловою адаптацією сучасних технологій в області 
водопідготовки та очистки стічних вод з використанням реагентів власного виробництва. Також 
підприємство здійснює повний цикл виробництва хімічних реагентів спеціального призначення, що 
використовуються у процесах згущення та зневоднення шламів, для обробки промислових оборотних 
вод відкритих та замкнутих систем водопостачання та інше.

Продукція нашого підприємства використовується в таких галузях промислового виробництва 
як: харчова, м’ясопереробна, шкіряна, паперова, хімічна, металургія, нафтовидобування та 
нафтопереробка, а також на підприємствах з водопідготовки та водоочистки, у комунальному 
господарстві. Висока якість продукції добре відома не тільки в Україні, але й далеко за її межами.

Серед наших клієнтів лідери ринку харчових продуктів України: ПАТ «Миронівський хлібопродукт»,    
ПАТ «Монделіс Україна», «Кернел Груп», «Carlsberg Ukraine», АТ «Молочний Альянс» та інші.

Наше підприємство постійно розширює лінійку власної продукції. З 2015 р. ПХЗ КОАГУЛЯНТ розпочинає 
виробництво миючих та дезінфікуючих засобів під власною торговою маркою ITS WATER.

Лінійка продукції ITS WATER включає широкий спектр миючих та дезінфікуючих засобів, що 
забезпечують повний комплекс рішень у сфері гігієни та санітарії для підприємств усіх галузей 
харчової промисловості. Завдяки своєму широкому асортименту засоби здатні задовольнити потреби 
споживача на будь-якому етапі виробництва, починаючи з первинної обробки сировини, і закінчуючи 
виробництвом готової до вживання їжі, напоїв та напівфабрикатів.

Асортимент продукції ITS WATER охоплює наступні сфери використання:

1. Зовнішнє миття та дезінфекція
2. Миття та дезінфекція у CIP системах
3. Ручне миття та дезінфекція
4. Засоби для миття та дезінфекції мембран
5. Засоби для миття та дезінфекції рук

Використовуючи продукцію ITS WATER, Ви можете бути впевнені у безпеці харчових продуктів.
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Назва засобу Загальна інформація Переваги та сфера використання

PUR-225
Кислотний пінний концентрований 
миючий засіб на основі 
ортофосфорної та азотної кислот.

Ефективно видаляє усі типи неорганічних 
забруднень. Економічний у використанні.

PUR-232 Кислотний пінний миючий засіб на 
основі ортофосфорної кислоти.

Можливе використання без попереднього 
лужного миття. Ефективно видаляє як 
мінеральні, так і білкові та жирові відкладення, а 
також кров. Підходить для поверхонь з алюмінію.

PUR-233
Кислотний пінний миючий засіб на 
основі ортофосфорної кислоти та 
ЛАБСК.

Використовується для періодичного миття 
кислотостійких поверхонь. Ефективний проти 
стійких застарілих кальцієвих відкладень. 
Забезпечує стійку піну.

PUR-235
Кислотний пінний миючий засіб на 
основі метансульфонової кислоти та 
ЛАБСК.

Ефективно видаляє мінеральні відкладення та 
жирові забруднення. Підходить для будь-яких 
поверхонь. Безпечний для навколишнього 
середовища.

PUR-250 Лужний миючий засіб на основі 
гідроксиду натрію.

Видаляє комплексні органічні забруднення, у 
т.ч. застарілі (жири, білки, кіптява, побутовий 
бруд, смолисті забруднення) з нержавіючої 
сталі, бетону, пластику та керамічних поверхонь. 
Містить барвник.

PUR-272
Лужний пінний миючий засіб на 
основі гідроксиду натрію із вмістом 
активного хлору.

Використовується для миття сильно 
забруднених поверхонь обладнання, стін, 
стель, контейнерів. Виявляє дезінфікуючу дію. 
Запобігає відкладенню солей жорсткості.

PUR-275
Лужний пінний миючий засіб на 
основі гідроксиду калію та силікату 
натрію.

Видаляє як органічні та і неорганічні 
забруднення. Містить добавки, що зв’язують 
солі жорсткості у воді, тим самим зменшуючи 
необхідність у кислотній мийці.

PUR-277
Лужний пінний миючий засіб на 
основі гідроксидів натрію та калію із 
вмістом активного хлору.

Ефективно видаляє усі типи органічних 
забруднень: білок, жири, кров та ін. Виявляє 
дезінфікуючу дію. Утворює піну з відмінною 
утримуючою здатністю.

PUR-280 Лужний пінний миючий засіб на 
основі гідроксидів натрію та калію.

Видаляє навіть щільні білкові та жирові 
забруднення, а також стійкий нагар будь-якого 
складу. Ефективно діє за короткий проміжок 
часу. Запобігає відкладенню солей жорсткості.

PUR-285 Слаболужний пінний миючий засіб на 
основі етоксильованого спирту.

Підвищені піноутворюючі та миючі властивості. 
Підходить для будь-яких поверхонь. Може 
використовуватись для миття транспорту.

PUR-290 Нейтральний пінний миючий засіб на 
основі ЛАБСК.

Ефективно видаляє жирові та механічні 
забруднення у теплій, холодній та жорсткій воді. 
Підходить для будь-яких поверхонь.

DEZ-323
Кислотний пінний дезінфікуючий 
засіб на основі надоцтової кислоти та 
перекису водню.

Ефективно та швидко знищує усі види бактерій 
та вірусів. Стійка піна забезпечує тривалий 
контакт з обладнанням та поверхнями.

DEZ-343 Лужний пінний дезінфікуючий засіб 
на основі гіпохлориту натрію.

Використовується для дезінфекції обладнання 
та поверхонь виробничих приміщень. Містить 
стабілізатор активного хлору. Економічний у 
використанні.

DEZ-383
Нейтральний пінний дезінфікуючий 
засіб на основі четвертинних солей 
амонію.

Використовується для санітарної обробки 
поверхонь виробничих приміщень та 
транспорту. Не містить активний хлор. 

1. ЗОВНІШНЄ МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ
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Назва засобу Загальна інформація Переваги та сфера використання

DEZ-388
Нейтральний пінний дезінфікуючий 
засіб на основі четвертинних солей 
амонію.

Використовується для санітарної обробки по-
верхонь виробничих приміщень та транспорту. 
Містить барвник.

DEZ-393
Нейтральний пінний дезінфікуючий 
засіб на основі четвертинних солей 
амонію та глутарового альдегіду.

Відмінна бактерицидна дія за низьких концен-
трацій. Не містить активний хлор. Не призводить 
до звикання мікроорганізмів.
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2. МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ У CIP СИСТЕМАХ

Назва засобу Загальна інформація Переваги та сфера використання

PUR-200 Кислотний концентрований миючий 
засіб на основі азотної кислоти.

Видаляє молочний камінь. Використовується 
для миття тари та сирних форм на 
підприємствах молочної промисловості.

PUR-202
Кислотний концентрований миючий 
засіб на основі ортофосфорної та 
азотної кислот.

Ефективно видаляє молочний камінь та вапняні 
відкладення. Зменшує кількість бактерій. 
Використовується для миття тари, сирних форм 
та обладнання з кислотостійких матеріалів.

PUR-205
Кислотний концентрований миючий 
засіб на основі ортофосфорної 
кислоти.

Ефективно видаляє усі типи неорганічних 
забруднень. Економічний у використанні. 
Можливе автоматичне дозування.

PUR-218 Кислотний миючий засіб на основі 
сульфамінової кислоти.

Використовується для видалення більшості 
неорганічних та органічних відкладень, зокрема 
пивного та молочного каменю. Запобігає 
відкладенню солей жорсткості.

PUR-240 Слаболужний миючий засіб на основі 
ЕДТА.

М’який миючий засіб. Використовується для 
миття усіх видів тари. Запобігає відкладенню 
солей жорсткості. Безпечний для виробів з 
полікарбонату, нержавіючої сталі та алюмінію. 
Можливе автоматичне дозування.

PUR-245 Лужний миючий засіб на основі 
гідроксиду натрію.

Видаляє комплексні органічні забруднення: 
жири, білки, кіптява, побутовий бруд, смолисті 
забруднення. Економічний у використанні.

PUR-255 Лужний миючий засіб на основі 
гідроксидів натрію та калію.

Видаляє навіть щільні білкові та жирові 
забруднення, а також стійкий нагар будь-якого 
складу. Ефективний навіть у холодній воді. Не 
містить силікатів.

PUR-260
Лужний миючий засіб на основі 
гідроксиду натрію із вмістом 
активного хлору.

Використовується для миття та дезінфекції 
різних видів технологічного обладнання, а також 
полімерної тари на підприємствах молочної 
промисловості та підприємствах з виробництва 
напоїв.

PUR-262
Лужний миючий засіб на основі 
силікату натрію із вмістом активного 
хлору.

М’який миючий засіб із дезінфікуючою дією.
Можливе автоматичне дозування.

PUR-265 Лужний миючий засіб на основі 
гідроксидів натрію та калію.

Видаляє білкові, жирові та складні відкладення 
за короткий проміжок часу. Ефективний навіть 
у холодній воді. Запобігає відкладенню солей 
жорсткості. Не пошкоджує поверхні зі сталі, 
пластику та гуми.

PUR-266
Лужний миючий засіб на основі 
гідроксидів натрію та калію із вмістом 
активного хлору.

Виявляє дезінфікуючу дію. Відмінно видаляє 
забруднення білкової, жирової та масляної 
природи, а також різні механічні забруднення.

PUR-270
Лужний концентрований миючий 
засіб на основі гідроксидів натрію та 
калію.

Потужна миюча формула. Розщеплює жири, 
розм’якшує та видаляє важкі забруднення: 
затверділі та пригорілі залишки продуктів, 
кіптяву та смоли, застарілі жирові забруднення, 
пригоріле молоко.

DEZ-300

Кислотний концентрований 
дезінфікуючий засіб на основі 
надоцтової кислоти та перекису 
водню.

Виявляє потужну окиснюючу дію. 
Використовується для кислотного миття з 
одночасною дезінфекцією скляної та полімерної 
тари. Економічний у використанні. Ефективний 
навіть у жорсткій воді.

DEZ-310
Кислотний дезінфікуючий засіб 
на основі надоцтової кислоти та 
перекису водню.

Видаляє плями та виявляє деодоруючу дію. 
Безпечний для навколишнього середовища. 
Легко змивається.
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Назва засобу Загальна інформація Переваги та сфера використання

DEZ-313 Слабокислотний дезінфікуючий засіб 
на основі перекису водню.

Підходить для будь-яких поверхонь. Може 
використовуватись для аерозольної дезінфекції.

DEZ-325
Лужний концентрований 
дезінфікуючий засіб на основі 
гіпохлориту натрію.

Виявляє потужну окиснюючу дію. Економічний у 
використанні. Видаляє органічні забруднення.

DEZ-330 Лужний дезінфікуючий засіб на 
основі гіпохлориту натрію.

Містить стабілізатор активного хлору. Виявляє 
широкий спектр дезінфікуючих властивостей. 
Легко змивається.

DEZ-335 Лужний дезінфікуючий засіб на 
основі гіпохлориту натрію.

Містить стабілізатор активного хлору. Виявляє 
широкий спектр дезінфікуючих властивостей. 
Видаляє неорганічні  та органічні відкладення. 
Ефективний навіть у жорсткій воді.
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3. РУЧНЕ МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Назва засобу Загальна інформація Переваги та сфера використання

PUR-282
Слаболужний пінний миючий засіб 
на основі ЕДТА та етоксильованого 
спирту.

Використовується для миття підлоги. Видаляє 
складні забруднення, розчиняє органічні та 
неорганічні відкладення. Запобігає утворенню 
вапняних нальотів.

PUR-295 Нейтральний пінний миючий засіб на 
основі аніонних та неіоногенних ПАР.

Висококонцентрований комбінований 
миючий засіб. Швидко видаляє жировий 
наліт тваринного та рослинного походження. 
Використовується для миття підлоги. 
Ефективний за будь якої температури. Виявляє 
дезінфікуючу дію.

DEZ-311
Слабокислотний дезінфікуючий засіб 
на основі надоцтової кислоти та 
перекису водню.

Використовується для миття та дезінфекції 
ріжучих інструментів. Готовий до використання. 
Не потребує змивання.

DEZ-344 Лужний пінний дезінфікуючий засіб 
на основі гіпохлориту натрію.

Використовується для профілактичної 
дезінфекції твердих поверхонь приміщень.

DEZ-353 Нейтральний дезінфікуючий засіб на 
основі хлоргексидину.

Виявляє різковиражені бактерицидні та 
фунгіцидні властивості, а також протизапальну 
та регенеруючу дію. Може використовуватись 
для обробки вим’я корів після доїння.

DEZ-363 Нейтральний дезінфікуючий засіб на 
основі спирту.

Використовується для дезінфекції дрібного 
інвентарю, столів та ін. Готовий до використання. 
Не потребує змивання.

DEZ-375
Нейтральний дезінфікуючий засіб 
на основі полігексаметиленгуанідін-
гідрохлориду.

Не містить активний хлор. Виявляє відмінну 
бактерицидну, фунгіцидну та віруцидну дію. 
Сумісний з будь-якими матеріалами.

DEZ-385
Нейтральний пінний дезінфікуючий 
засіб на основі четвертинних солей 
амонію.

Дезінфікуючий засіб з миючими властивостями. 
Не містить активний хлор. Тривала дезінфікуюча 
дія. Готовий до використання.
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4. ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ МЕМБРАН

Назва засобу Загальна інформація Переваги та сфера використання

PUR-212 Кислотний миючий засіб на основі 
соляної кислоти.

Використовується для видалення неорганічних 
відкладень з поверхні мембран. Забезпечує 
швидку дію.

PUR-215
Кислотний концентрований миючий 
засіб на основі ортофосфорної та 
азотної кислот.

Використовується для видалення неорганічних 
відкладень з поверхні мембран. Особливо 
ефективно усуває відкладення молочного та 
пивного каменю.

PUR-222 Слабокислотний миючий засіб на 
основі фосфонатів.

Містить комплексоутворювачі. Ефективно 
видаляє відкладення заліза, марганцю та 
кальцію. Сумісний з усіма типами мембран.

PUR-244 Лужний миючий засіб на основі 
гідроксиду натрію та ЕДТА.

Використовується для лужного миття мембран. 
Видаляє як мінеральні, так і білкові та жирові 
відкладення. Ефективний навіть у жорсткій воді.

DEZ-305 Кислотний дезінфікуючий засіб на 
основі 15% надоцтової кислоти.

Використовується для дезінфекції та очищення 
мембран фільтраційних установок. Усуває та 
попереджує появу усіх видів мікроорганізмів: 
віруси, бактерії, грибки та водорості. Сумісний 
з усіма типами мембран. Економічний у 
використанні.

DEZ-310 Кислотний дезінфікуючий засіб на 
основі 5% надоцтової кислоти.

Використовується для дезінфекції та очищення 
мембран фільтраційних установок. Усуває та 
попереджує появу усіх видів мікроорганізмів: 
віруси, бактерії, грибки та водорості. Сумісний з 
усіма типами мембран.
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5. ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК

Назва засобу Загальна інформація Переваги та сфера використання

PUR-288 Пінний миючий засіб для рук на 
основі ПАР.

Підвищені піноутворюючі та миючі властивості. 
Не подразнює шкіру.

DEZ-345
Дезінфікуючий засіб для рук на 
основі четвертинних солей амонію та 
хлоргексидину.

Потужний антимікробний комплекс, широкий 
спектр бактерицидної, віруцидної та фунгіцидної 
активності.

DEZ-365 Дезінфікуючий засіб для рук на 
основі спирту.

Містить компоненти, що дбають про шкіру рук. 
Не подразнює та не сушить шкіру. Не потребує 
змивання.

DEZ-373 Дезінфікуючий засіб для рук на 
основі спиртів.

Виявляє фунгіцидну, віруцидну та бактерицидну 
дію. Не залишає слідів. Не потребує змивання.

DEZ-399
Дезінфікуючий засіб для рук на 
основі спиртів та четвертинних солей 
амонію.

Виявляє широкий спектр дезінфікуючої дії. 
Забезпечує захист протягом декількох годин.
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З питань інжинірингу ПХЗ КОАГУЛЯНТ тісно співпрацює з ТБ АКВА-ХОЛДИНГ. Проектно-інжинірингова 
компанія АКВА-ХОЛДИНГ більше 10 років присутня на українському ринку з надання ексклюзивних 
послуг в області комплексного інжинірингу систем водопідготовки і очищення оборотних, стічних вод 
підприємств металургійної, гірничо-збагачувальної, нафтопереробної, хімічної, харчової та інших галузей 
промисловості, з кожним роком розширюючи спектр послуг. 

АКВА-ХОЛДИНГ розробляє індивідуальні проекти, постачає установки для підготовки води 
виробничого призначення та очищення стічних вод, системи приготування та дозування розчинів для 
усіх галузей промисловості та виробництв: підприємства харчової, хімічної, металургійної, гірничої 
промисловості, виробництва з утилізації та очищення та інше.

Залежно від побажання замовника фахівці АКВА-ХОЛДИНГ не тільки розроблять проект, концепцію 
і змонтують обладнання, а також запропонують комплексне рішення будь-якої технічної проблеми, 
включаючи будівлю «під ключ» та модель експлуатації.

Завдяки комплексному підходу у вирішенні технічних проблем компанія АКВА-ХОЛДИНГ забезпечує 
своїм замовникам збільшення ефективності економічних і технологічних показників виробничих 
процесів.

ІНЖИНІРИНГ



З питань консультацій та придбання продукції
звертайтесь за контактами:

Тел./факс: (056) 770 22 02
E-mail: cds@coagulant.com.ua

Виробник:
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»

70605, м. Пологи, Запорізька обл., вул. Крупської, 243
Тел.:   (06165) 31 2 30
Факс: (06165) 31 2 34

www.coagulant.com.ua

Офіційний представник:
Проектно-інжинірингова компанія ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг»

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 5
Тел./факс: (056) 770 22 02

www.aqua-holding.com

Даний буклет носить інформаційно-рекламний характер
2015 р.


