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CHEMIJOS SAVIKAINOS SKAIČIUOKLĖ* 

 

Kainos apskaičiuotos gaminant 20 litrų skiedinio standartiniam plovimo aparatui, paruošto 
šilumokaičiams plauti: 

 

Išvados:  

20 litrų skiedinio savikaina € be PVM įvertinus skirtingų gamintojų siūlomą chemiją ir jų kainas, bei panaudoto skysčio 

neutralizavimą, be utilizavimo išlaidų:  

1. Plaunant CALO extra 20 litrų skiedinio savikaina: 16,80 – 25,78 € 
2. Plaunant Alfa P-Scale 20 litrų skiedinio savikaina: 36,98 – 41,61 € 
3. Plaunant Acid Multi 20 litrų skiedinio savikaina: 39,88 – 50,98 € + (Dėmesio: Acid Multi savikainoje 

neįvertinta utilizavimo kaina) 
 
Pastaba: 
* - orientacinė 2018.04.04 „Savikainos skaičiuotė” atlikta subjektyviu UAB „Absoliuta“ kolektyvo vertinimu.  
Pastebėjus netikslumus ar klaidas, prašome pranešti Jums patogiu būdu.    

CALO extra:  
 Skiedžiamas santykiu 1 ltr : 9 ltr vandens. 

 Rekomenduojama skiedinio temperatūra 40-60 
o
C. 

 Plovimo laikas 2-3 val. 

 Po plovimo šilumokaitį praplauti švariu vandeniu. 

 Nereikia neutralizuoti, po naudojimo skiedinį praskiedus su dideliu kiekiu vandens galima išpilti į kanalizaciją. 
Išeiga (litrais) gaminant 

20 litrų skiedinio Perkamas minimalus kiekis 
Savikaina (€ be PVM) gaminant 

20 litrų skiedinio 

2 litrai koncentrato Perkant 2 ltr pakuotę 25,78 € 

2 litrai koncentrato Perkant 10 ltr pakuotę 22,60 € 

2 litrai koncentrato Perkant 5 pakuotes po 10 ltr  16,80 € 
 

Alfa P-Scale (Alfa Laval):  
 Skiedžiamas santykiu 1 kg : 20 ltr. vandens. 

 Rekomenduojama skiedinio temperatūra 40-60 
o
C.  

 Plovimo laikas 2-6 val. 

 Po plovimo šilumokaitį praplauti švariu vandeniu. 

 Panaudotą skiedinį reikia neutralizuoti Alfa P-Neutra milteliais (300 g : 20 ltr).  
Po neutralizavimo galima išpilti į kanalizaciją su dideliu kiekiu vandens. 

Išeiga (litrais) gaminant 
20 litrų skiedinio 

Perkamas minimalus kiekis 
Savikaina (€ + PVM) gaminant 

20 litrų skiedinio 

1 kg miltelių Perkant 1 kg miltelių 29,39 € + ** 

1 kg miltelių Perkant 5 kg miltelių po 1 kg 25,97 € + ** 

1 kg miltelių Perkant 50 kg miltelių po 1 kg 24,76 € + ** 

** - 300 g  neutralizatorius Perkant 0,3 kg Alfa P-Neutra miltelius 12,22 € 

ROKAL Acid Multi (Rothenberger):  
 Skiedžiamas santykiu 1 ltr : 3 ltr. vandens. 

 Rekomenduojama skiedinio temperatūra palaikyti iki 50 
o
C. 

 Plovimo laikas kelios valandos, stebėti skiedinio spalva. 

 Po plovimo su Acid Plus būtina šilumokaitį praplauti neutralizavimo skiediniu *** (600 g : 20 ltr).  
Panaudoto skiedinio negalima išpilti į kanalizaciją, būtina jį utilizuoti. 

Išeiga (litrais) gaminant 
20 litrų skiedinio 

Perkamas minimalus kiekis 
Savikaina (€ + PVM) gaminant 

20 litrų skiedinio 

5 ltr koncentrato Perkant 5 ltr pakuotę 39,25 € + *** 

5 ltr koncentrato Perkant 10 ltr pakuotę 33,00 € + *** 

5 ltr koncentrato Perkant 30 ltr pakuotę 28,15 € + *** 

*** - 0,6 kg  neutralizatorius Perkant 1 kg  neutralizatoriaus 11,73 € 
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