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Kas mes esame?
Faktai apie ECOLAB

 Ecolab tai pasaulinis lyderis vandens, 
higienos ir energijos technologijose bei 
paslaugose. Mes dirbame tam, kad 
užtikrintume švarų vandenį, saugų maistą, 
užtenkamą energiją ir sveiką aplinką

 Pagrindinis ofisas St. Paul, JAV

 Pardavimai siekia $ 12B

 40.000+  darbuotojų, 160 šalių

 22.500 ekspertų dirba tiesiogiai su mūsų 
klientais

 Aptarnaujame >1.000.000 klientų visame 
pasaulzje

 5.300 patentų

 1.800 mokslininkų

 21 regioninių RD&E centrų pasaulyje

Aptarnaujamos industrijos

Ligonines ir kt. 

pastatai

Maisto paslaugos

Maisto ir gėrimų 

perdirbimas bei gamyba

Sveikatos apsauga

Tekstiles industrija

Nafta ir Dujos

Kalnakasyba

Didmena Popierius

Asia Pacific 

1,700+

Mūsų regionai ir komandos dydis

EMEA 

4,000+

Latin America 

800+

North America

7,800+



Teigiama įtaka. Visur kur tai svarbu. 
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• Mes padedame kiekvienam klientui 
pasiekti daugiau, sunaudojant 
mažiau.

• Kartu, mes padedame žmonėms 
visame pasaulyje gyventi pilnavertį 
gyvenimą.

• Mes vystome darbo  modelį kur 
niekas niekada neišmetama 

• Kur mūsų resursų 
dėka, pasaulis 
tampa geresne vieta 
gyventi.

… teigiama bizniui, aplinkai ir visuomenei.
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Solidi plėtro istorija, efektyvios verslo strategijos ir 

globalumas  užtikrina Ecolab kaip stiprų ir patikimą 

partnerį

Ecolab buvo įsteigta 1923
St. Paul, JAV, pavadinimu

„Economics Laboratory“ 1923 Merritt J. 

Osborn įsteigia

Economics 

Laboratory

Pirmieji 

pasaulyje 

pasiūlėme

24h servisą

Tarptautinė plėtra, 

darbo Europoje 

pradžia

1935

Pilnas 

sistematiškas 

priėjimas

1991

2001

2011

2012

Partneryste su

Henkel Europe

Vienas

Ecolab

Ecolab susijungia 

su Nalco

1955 

1928

Inovacija 1961

CIP Technology

pieno industrijai

Inovacija 1981 

Solid Power ®

Inovacija 2007 

Apex ®Inovacija 2008 

PERformance®

Inovacija 1993

Aquamiser™ &

Energy Optimizer™

Inovacija 2012 

my-laundry.com™

Inovacija 1935

24h servisas

Inovacija 2004

3D TRASAR®

Inovacija 1924

Soilax

1992

Henkel Ecolab

pradėjo veiklą 

Rusijoje



Textile Care pasaulyje
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Ecolab aptarnauja daugiau nei

10.000 skalbyklų visame pasaulyje.

Kiekvieną dieną visame pasaulyje daugiau nei

23 Mln kg* tekstilės gaminių skalbiami su

Ecolab sprendimais. Tai yra

16 tonų per minutę – kiekvieną minutę, 

kiekvieną dieną.

500+ skalbyklų specialistų užtikrina skalbyklų švarą,

jų saugumą ir efektyvumą – visur kur tai svarbu.

Kiekvienais metais mes užtikriname, kad mūsų klientai skalbyklų versle 

sutaupytų daugiau nei 46 Mln ltr vandens ir 4.6 Mln kWh energijos.

FAKTAI
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MES PAŽADAME

KAIP MES DIRBAME

OPERACINIAI REZULTATAI

 Dinamiški skalbimo procesai ir ekologiški 
sprendimai

 Investicijos į vietinius žmones, servisą ir 
mokymus

 my-laundry.com™ informacijos valdymos 
sistema

 Žemiausia galima bendros nuosavybės 
kaina

 Žemiausias galimas pakartotinio skalbimo 
kiekis

 Ilgiausias įmanomas tekstilės tarnavimo 
laikas 

Mūsų misija yra 

užtikrinti kiek įmanoma 

mažesnę bendros 

nuosavybės kainą (TCO)

komercinėms 

skalbykloms suteikiant

joms

neturinčius sau lygių 

sprendimus 

 Tinkamus rezultatus, tinkamu būdu, tinkamu 
laiku

 Geriausią savo klasėje gamyklos palaikymą

 Faktais paremtus darbo pagerinimo sprendimus

Mūsų misija



Bendros nuosavybės kaina (TCO)

Pažangios skalbimo programos

+

Įrangos paruošimas darbui

+

Vandens ir energijos sprendimai

+

Servisas

+

Duomenų valdymas

Ecolab sprendimai

Išlaidos chemijai

+

Išlaidos vandeniui

+

Išlaidos nuotėkoms

+

Išlaidos energijai

+

Išlaidos tekstilei

+

Išlaidos darbo jėgai

Sumažina jūsų TOC

=



Mes koncentruojamės į 

visos skalbyklos darbą.
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Vandens ir energijos 

sprendimai:

Skalbimo programos
 Žemos temperatūros

 Dezinfekcija

 Tekstilės tarnavimo laikas

 Baltumas

 Pakartotinis skalbimas

 Ekologiški produktai

 Minkštumas

Skalbyklos darbo 

valdymo sistemos
 Informacijos valdymas

 Efektyvumas

 Bendros nuosavybės kaina

 Visiems mašinų tipams

 Stovams ir džiovyklėms

 Lyginimui ir finišui

 Boileriams

 Begarėms skalbykloms

 CO2 sumažinimas

Dozavimo

Technika
 Kokybė

 Saugumas

 Paprasta naudoti

Servisas ir Ekspertizė
 Vietinės serviso komandos

 Serviso lygio sutartys

 Laboratorijos paslaugos ir mokymai

Įrengimai ir 

Asmeninė priežiūra
 Higiena 

 Saugumas



Chemija 3%

Įrengimai 
ir kt.
12%

Logistika
9%

Vanduo ir 
energija

10%

Darbo 
jėga
29%

Tekstilė
26%

Kaip veikia bendros nuosavybės kainos valdymas
11

+ Service Level Agreements

AQUAMISER™

ENERGY 

OPTIMISER™

Source: 

Ecolab Survey // *Figures based on an average sized industrial laundry with 15 

tons/day, gas price 0,035 €/KWh, water costs 3,00 €/m³, 80°C, 10l/kg fresh 

water consumption before switching to Ecolab.
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MAKSIMALAUS EFEKTO PAVYZDŽIAI

VIDUTINĖS SKALBYKLOS KAŠTŲ STRUKTŪRA



40%



20%



20%



10%

GALIMOS SANTAUPOSREZULTATAS IŠ PRAKTIKOS SU PERformance 40

Ką tai reikštų vidutinei skalbyklai*

kalbant apie metines santaupas?

95.900 €

Metinių 

santaupų



Vandens ir Energijos sprendimai

Vandens filtravimas

Features:

• 25μ filtration

• disks technology

• autom. clean 

• two steps filtr.

• flow control

• 10 m3/hr 

• footprint<1.5m2

Benefits:

• fresh water save 

(75%)

• hot water, save 

(25%) energy

Features:

• 115μ filtration

• disks technology

• autom. clean

• single step filtr.

• flow control

• 10 m3/hr 

• footprint<1.5m2

Benefits:

• fresh water save 

(60%)

• hot water, save 

(25%) energy

Features:

• single step filtr.

• disks technology

• autom. clean

• flow control

• footprint<1m2

Benefits:

• remove fibres from 

CBW reducing 

water need

Features:

• single step filtr.

• filter bags for 50, 

100, 200 and 400 μ 

• footprint<0.5m2

Benefits:

• filter waste water 

(back flush from 

Miser, Cycler, 

Batch)

Features:

• 3 steps filtr.

• transportable

• separation up to 

15 μm 

• mainly for mats

• footprint ~4m2

Benefits:

• remove sand and 

other particles that 

could damage 

tubing

Aqua Miser Aqua Cycler Aqua Batch Aqua Drain Aqua Cyclone

Proceso vandens filtravimas Kietų dalelių šalinimas

Jau virš 1000 Vandens ir Energijos projektų užbaigta per paskutinius 10 metų



Features:

• gas heater

• 25μ filtration

• modulating heating 

as demand requires

• footprint<1.5m2

Aqua Heater

Benefits:

• low gas 

consumption

• faster heating 

process

Features:

• automatic fresh 

water feeding

• Available from 

1000 to 5000 L

• footprint

2.5m2  ~ 5m2 

• touch screen

Aqua Energy

Benefits:

• no energy loss due 

to premium isolation 

• On-demand hot 

water buffer 

Features:

• high efficiency 

heat exchanger

• handle liquids 

contaminated

• self cleaning

• footprint

1.5m2  ~ 5m2 

EOP

Benefits:

• recover energy 

from hot waste 

water

• energy savings 

15% - 25%

Features:

• used exhaust 

steam from the 

boiler feed water 

tank to heat fresh 

water

Vent Optimizer

Benefits:

• reduce energy 

loss from the boiler 

feed tank

• 10% en. save

Features:

• connected to 

ironer

• uses excess 

“waste” warmth from 

the ironer to heat up 

water

Aqua Vent

Benefits:

• recover energy 

from ironers

Vandens šildymas ir kaupimas Šilumos susigrąžinimas

Vandens ir Energijos sprendimai

Šilumos susigrąžinimas
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Vanduo ir energija SKALBYKLA IŠ

PRAKTIKOS

 15 tonų/ dieną

 80-90°C

 10l/kg vandens

 Dujų kaina 0,035 €/kWh

 Vandens kaina 3,00 €/m³

Instaliuotas

PERformance PLUS

• vandens sąnaudos 

sumažėjo iki

5 l/kg

• Skalbimo 

temperatūra nukrito 

iki 50°C

= santaupos

88.000 € per metus

Wash Water

50 °

Wash Water

25 °

Filtered

25 °

Heat Exchanger

(Hot Water)Water Filtration
Clean

25C

AQUAENERGY

Clean 50°

Clean 50 °

Hot Air

Clean

50 °

Clean 

25 °

Hot Water Buffer

Heat Exchanger

(Hot Air)



Dozavimas
Pažangiausia technologija dozavimo kontrolei ir skalbyklos KPI measure

Tunelinėms mašinoms

Skalbimo mašinoms

Kontroliavimo sistema ir siurbliai

Duomenų rinkimas

• myControl

• Iki 16 WE + 2 CBW

• 16 dozavimo linijų, 24 

siurbliai

• Integruotas touch-screen

displėjus

• Membraniniai siurbliai

• ph and Temp. kontrolė

• Aliarmai

• H.E.L.M.S.

• Renka visus skalbimo 

kokybės, vandens ir 

energijos duomenis

• Real-time aliarmai

• Ataskaitos

• myControl+membraniniai 

siurbliai

• 4% dozavimo tikslumas

• Skalbyklos konšigūracija 

pagal užsakymą

• Siurbliai iki 750 l/h...apima 

visas distancijas

• Turbo Compact

• Iki 8 WE ir 8 produktų

• 4% dozavimo tikslumas

• Pusiau sumontuoti

• Atitinka CE, RoHS II ir

WEEE reikalavimus



Duomenų valdymo sistema HELMS

Dosing room

PLC

Galimybės

 Visos skalbyklos duomenys

 Datalūs skalbimo duomenys (CBWs, WEs)

 Detalūs chemijos sąnaudų duomenys

 Pagrindiniai vandens ir energijos sąnaudų duomenys

Duomenys

 Skalbimo proceso duomenys: suma, per kategoriją, mašiną, 

programą...

 Chemijos sąnaudos: suma, per kategiją, mašiną, programą...

 Tendencijos ir KPI

 Vandens ir energijos duomenys (priklausomai nuo pajungtų 

sensorių ir matuoklių)

Privalumai

 Realaus laiko duomenų kontrolė ir vizualizacija

 Detalios ataskaitos duomenų analizei ir tendencijoms

 Signalai sukelti proceso parametrų

 Duomenų perkėlimas į EXCEL 

 Galimi keli vartotojų 

 Galima nuotolinė prieiga

 Suderinama su visomis ECOLAB dozavimo sistemomis

basic

W&E meters

CBWs

Wash extractors

 vietinis HELMS serveris

 sujungtas su PLC

 distancinis HELMS

Laundry Data



17

Fiksuotas mokestis

Ecolab fiksuoto mokesčio sistema yra atsiskaitymo būdas kuris suteikia Jums 

galimybę mokėti iš anksto susitartą kainą už kilogramą išskalbtų skalbinių

0

100

200

300

400

500

600

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

 Mažiau rizikos

 Mokėkite tik už tai kiek skalbiate

 Nuspėjami kaštai

mokėjimai

Išskalbtos tonos

(pavyzdys tik iliustracijai)

15.000 €

25.000 €

10.000 €

5.000 €



ECOLAB Pabaltijis
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Textile Care Pabaltijis
Geografija

Šiaurės rytų klasteris, 

kuriam priklauso Lietuva, 

Latvija, Estija, Lenkija, 

Ukraina ir Baltarusija
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Textile Care Pabaltijis
Komanda ir geografija

UAB “Valymo Skalbimo

Vizija” oficialus atstovas

Lietuvoje, Rihards

Mengis – serviso 

partneris Lietuvai, 

Latvijai, Estijai

Witold Modlinski – biznio 

vystymo vadybininkas 

Lietuvai, Latvijai, Estijai 

Wieslaw Sobota, Kristina 

Venckutė - palaikymas



Nauji produktai ir sprendimai



BUSINESS  CASE

Emulsijos. Kodėl?

Emulsijos naudojamos kaip skysti baziniai detergentai
→ juose yra visi reikiami ingredientai, išskyrus baliklį

Tai įvairių chemiškai nesumaišomų elementų kombinacija:
 Limituotas arba nulinis tirpumas vandenyje: nejoniniai 

sufraktantai, optiniai balintojai, opcionaliai kvapai ir de-
foumeriai

 Tirpūs vandenyje: kompleksavimo agentai, alkali

 Vienas, daug labiau koncentruotas produktas vietoje 2 ar 3 



BUSINESS  CASE

Milteliai prieš Emulsijas

Emulsijos

Aukštos investicijos i 
profesionalią dozavimo 
techniką

Netikslus dozavimas

Didelės vandens 
sąnaudos dėl prasto 
išskalavimo

Ilgas skalbimo procesas, 
dėl ilgesnio skalavimo

Reikia dozuoti daugiau

Milteliai
Pakanka Pump rack 

Tikslus ir švarus 
dozavimas

Labai geros skalavimo 
savybės, galimybė sumažinti 
vandens sąnaudas iki -50%

Geresnis produktyvumas 
dėl trumpesnio skalavimo

Mažesnis dozavimas + 
galimybė sumažinti alkali 

Emulsija

Emulsijos yra patvaresnės ir efektyvesnės nei milteliai bei garantuoja 

tokius pačius puikius skalbimo rezultatus!



BUSINESS  CASE

Kur vartoti?

Emulsijos

• OPL – 70°C

• Kietas vanduo

• Su  aromatu

• Kompaktuota!

Turbo 

emulsion future

• Darbiniai drabužiai

• 60°C / 70°C

• Coming soon:
Triplex emulsion future

Triplex®

emulsion

• PERformance 40

• Dezinfekcija 40°C

• Viešbučiai/Sveikatos 
apsauga

• Puiki kokybė,aukštos 
vandens ir energijos 
santaupos

Dermasil®

emulsion

• Viešbučiai/Sveikatos 
apsauga

• 60°C / 70°C => 1:4

• Geriausias baltumas

• Puikūs skalbimo 
rezultatai

Silex® emulsion

Nauja generacija

• 20% labiau koncentruota

• Mažai putoja

• Padeda optimizuoti baltumo laipsnį



Silex emulsija

Geriausias baltumo laipsnis

20% labiau koncentruotas produktas 
mažesnė dozacija  mažiau 

transportavimo, pakuotės ir paprastesnis 
naudojimas

Dezinfekcija 60°C, vandens lygis 1:4 

(0,9 ml/l emulsijos)

Jokių problemų su putomis 

Visi kiti 

emulsijų 

privalumai 



Produkto charakteristika
Palyginimas su pasta ir baziniais skalbimo milteliais

60°C su Ozonit PERformance 0.7 ml/l – 10’
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INDUSTRIAL WORK WEAR

SMART 
Emulsija® ir Ozonit PERformance

Nauji standartai skalbimo mašinoms
NAUDA JUMS:

Darbo laikas  Santaupos

iki 50%

Produktyvumas  Užauga

iki + 50%

Vandens sąnaudos  Santaupos

iki 70%

Energijos sąnaudos  Santaupos

iki 55%

Ir puikūs skalbimo rezultatai




