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SANIT-CHEMIE een introductie
Sinds 1983 is de doelstelling van SANIT-CHEMIE
het ontwikkelen van chemische producten voor
professioneel gebruik. Tot op de dag van vandaag
staat de naam coor de beste en de meest effectieve
producten op het gebied van:

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Service - Zindelijkheit - Hygiëne - Waardebehoud - Milieu

Alle producten bieden het maximum aan kwaliteit en
effectiviteit, en ze zijn milieuvriendelijk. Het zijn producten
die specifiek zijn afgestemd op de behoefte van de
vakman. Ze zijn bovendien permanent onderhevig aan
verdere ontwikkeling. Snel, onopvallend en toch uiterst
betrouwbaar lossen wij deze dagelijkse problemen
definitief op. In moderne laboratoria ontwikkelen onze
specialisten producten en recepten, die maximaal
aan alle wettelijke eisen en voorschriften voldoen.
Verantwoordelijkheid voor mens en milieu is onze
hoogste prioriteit. Zo worden bij voorkeur grondstoffen
toegepast die absoluut veilig en milieuvriendelijk zijn.
Een ideale combinatie van gebruiksmogelijkheden
bespaart onze klanten waardevolle en kostbare
opslagruimte. De eenvoudige en veilige toepassing
geven de gebruiker noodzakelijke zekerheid zonder
tijdrovende instructies te moeten volgen.
Onze medewerkers ondersteunen onze partners bij alle
vragen, om bestaande problemen op te lossen. Onze
deskundige buitendienst staat ook tot uw beschikking
voor advies, indien nodig ook ter plekke. Zo garanderen
wij dat onze producten een maximaal effect bij een
minimaal verbruik hebben. Ons distriebutienetwerk
omvat drie partijen: groothandel, vakhandel en
eindverbruikers. Zo hebben die allen toegang tot onze
professionele, effektieve producten van de hoogste
kwaliteiteffectieve.
Het familiebedrijf kent korte beslissingstrajecten om
de benodigde innovaties en investerigen snel en
doelgericht door te voeren.
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Bouwplaats hulp
Van profis ontwikkeld en voor profis gemaakt.
De bouwplaatshulp van SANIT-CHEMIE.
Hoogwerkzaam en effektief voor snelle en
optimaal montagewerk. Perfecte bescherming.
De beste oplossing voor ieder bereik.

®

SANIT RohrGranate
Exclusief voor professionele
ontwikkeling! De unieke en optimale
oplossing voor het snel verwijderen
van hard vet afzettingen, haar,
cellulose verbindingen, hygieniche
producten en organisch veroorzaakte
verstoppingen te openen.
®

SANIT RohrBombe
Exclusief voor professionele
ontwikkeling! De unieke en optimale
oplossing voor het snel verwijderen
van hard vet afzettingen,haar,
cellulose verbindingen, hygieniche
produkten en organisch veroorzaakte
verstoppingen te openen.
SANIT Smeermiddel DVGW
Voldoet aan de KTW-aanbevelingen
van de BGA! Het perfekte smeermiddel voor de montage van alle kunststof, mof en slangaansluitingen.
Huidverdraagzaam is erkend door de
BG. Absoluut zuur- en alkali vrij. Te gebruiken tot -5°C. Uitstekende viscositeit.
SANIT Lekzoekspray DVGW
DVGW geteste lekzoeker voor
opsporing van zelfs zeer kleine
lekpunten bij drukgas-, verwarmingsgas- en allerlei persluchtinstallaties,
buisleidingen, armaturen,
schroefkoppelingen Drukvaten,
Soldeer- en lasverbindingen.
SANIT LeckCheck DVGW
Uitstekende lek testapparatuur
voor samengeperst gas,
brandstof en hogedruk leidingen,
ventielen, fittingen, koppelingen,
las en soldeerverbindingen.
In gebruiksvriendelijke meerweg spray
flacon. Te gebruiken tot -15 ° C.

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3064

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3066

Inhoud

Artikel nr.

20 g tube

3079TUBEN

250 ml fles

3079

500 ml fles

3087

1.000 ml emmer

3089

10 l emmer

3080

Inhoud

Artikel nr.

400 ml doos

3030

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3035

5 l tank

3033

100 l vat

3033100

200 l vat

3034

500 ml fles (-15°C)

3036

5 l tank (-15°C)

3037

200 l vat (-15°C)

3038

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de
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Bouwplaats hulp
Onze producten komen na wat zij beloven: van profs
voor profs direct op de bouwplaats. Probleem herkend,
probleem opgelost – SANIT-CHEMIE hulpmiddelen voor
de bouwplaats maken het werk plezierig! Snel,
eenvoudig, schoon en natuurlijk passend bij het milieu.
SANIT Ultra Krachtige Reiniger DU3000
Geconcentreerde allesreiniger met
een hoge solvabiliteit van olie,vat en
andere verontreiningen op oppervlakken.Voor het snel en grondig reinigen
van oppervlakken. Ook geschikt voor
gebruik in sproi- en stoon jets.

Inhoud

Artikel nr.

100 ml fles

30131

750 ml fles

3013

10 l tank

3014

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3170

10 l tank

317010

Inhoud

Artikel nr.

750 ml fles

3057

5 l tank

3060

10 l tank

3058

20 kg tank

3059

SANIT ZinkSpray
Zinkspray is een sneldrogende,
slijt bestendige en elektrisch
geleidende corrosiebescherming.
Kort hittebestendig tot 400 °C.
Zinkspray is overlakbaar.

Inhoud

Artikel nr.

400 ml doos

3026

SANIT Zink-Alu-Spray
Geschikt voor bijwerken van beschadigde zinklagen. Gebruik voor zwaar
belaste oppervlakken zoals bv. buisleidingen en verwarmingsinstallaties.
Droogt snel en is resistent tegen de
meeste zuren en logen.

Inhoud

Artikel nr.

400 ml doos

3027

SANIT Roestoplosser met MoS²
Maakt gecorrodeerde en vastzittende
koppelingen snel en probleemloos
los. Bereikt zeer kleine tussenruimten
door zijn hoge kruipvermogen. Een
universeel smeermiddel met
corrosiebescherming.

Inhoud

Artikel nr.

400 ml doos

3029

SANIT ProfiBauF
Een speciale reiniger met hoge
reinigingskracht.
Lost hardnekkige aankoekingen op.
Verwijdert van haast elk oppervlak,
cementsluier, beton, kalksteen en
flexibele lijm.

SANIT Snijolie DVGW
Hoog effieciëte snijolie. Niet plakkend.
Mineraalolie vrij, ideaal voor het
gebruik van drinkwaterleidingen.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de
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Bouwplaats hulp
Uw hulp, de perfekte silicon verwijderaar.
Geeft niet van welke ondergrond silicon verweiderd
moet worden, SANIT SilikonEx werkt op textiel en
kunststoffen, maar niet op nylon. Insmeren, laten
intrekken, en verwijderen.
SANIT SilikonEx
Verwijdert snel en gemakkelijk
oude en nieuwe silicon resten van
vele matrialen. Ook van textiel en
kunstmateriaal, behalve nylon.

Inhoud

Artikel nr.

80 ml tube

3134

Inhoud

Artikel nr.

23 g tube

3088

1.000 g doos

30881

Inhoud

Artikel nr.

100 g tube

3133

SANIT Aardgas Armaturen Vet Type 4
Een professionele high-performance
siliconvet voor smering en onderhoud
van alle armaturen.
Aardgas ArmaturenVet is bestand
tegen alle gas en en gasmengsels
na DVGW werkblad G26001.

Inhoud

Artikel nr.

75 g tube

3088ALL

SANIT Vloerreiniging
Vloerreinigingsmiddel op basis von
groene zeep voor alle waterbestendige vloeren. Reinigt en beschermt in
een keer, laat een polijstbare, anti-slip
en antistatische grond over. Zijdeglans
met beschermslaag. Vrij van was en
oplosmiddel.

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

31291

10 l tank

3129

20 kg tank

3130

Inhoud

Artikel nr.

alpine wit

3138

SANIT Armaturen Vet voor drinkwaterarmaturen
Professionele krachtig siliconvet voor
smering en onderhoud voor alle armaturen, O-ringen, pakkingen, membranen en manschetten. Toegelaten
volgens UBA richtsnoer. Temperatuur
bestanddeel van -40°C tot 200°C.
SANIT Sanitairreparatieplamuur
Voor snelle en perfecte reparatie van
kleine schade aan sanitairobjecten.
Eenvoudig qua toepassing.

SANIT Lak Reparatie Stiften
Voor snelle en eenvoudige reparatie
van kleine schade aan het oppervlak
van sanitaire objecten zoals
badkuipen, douchebakken, toiletten,
wasbakken enz. Ook uitstekend
geschikt voor reparaties van tegels.
In veel sanitairkleuren te koop.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

* andere kleuren op aanvraag of op
www.sanit-chemie.de

Pagina 11

jaren
Betrouwbaasheid en bekwaamheid

Kalkverwijderaar producten
In warm water boren de 40° C versterkt zich bij hard
water de vorming van kalk en roest.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

®

SANIT KalkGranate
Speciale ontkalker op innovatieve
grondstofbasis. Uitstekend tegen alle
kalkafzettingen van iedere soort, met
name voor waterkokers, volautomatische koffiemachines, stoombaden/douches, whirlpools.
SANIT Urinesteen Verwijderaar
Het professionele oplosmiddel voor
urinesteen met hoogste
reinigingskracht. Super snel. Verwijdert
hygienisch urinesteen, kalk, roest in
toiletten, urineoirs, bidets, wastafels
enz.

SANIT Ontkalker
Professionele zeer effectieve
ontkalker voor huishoudelijke
apparaten,perlatoren
douchekoppen enz. Reinigt
krachtig en snel. Hittebestendig
met metaalbescherming.

SANIT CitroPlus
Milieuvriendelijk professionele zeer
effectieve ontkalker voor perlatoren,
douchekoppen, warmwater
apparaten, koffiemachines,
wasmachine en vaatwassers.

SANIT Professionele Instant Ontkalker
Zeer effectief professionele
snelwerkende ontkalker in
concentraat vorm.
Wordt voor gebruik gemengd met
water. Geen gevarengoed! Geen
gewichtproblemen, bijna reukloos,
goed voor 20 liter ontkalker.
Universal Indikator Papier
Eenvoudige oplossing voor het
bepalen van neutralisation
afgewerkte zuren.

Inhoud

Artikel nr.

750 ml fles

3008

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3031

10 l tank

3032

Inhoud

Artikel nr.

250 ml fles

3001

500 ml fles

3002

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3005

5 l tank

30055

Inhoud

Artikel nr.

2.000 g doos

3007

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk

3310
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Kalkverwijderaar producten
De waterdruk neemt af, het doorstroomvolume daalt,
er kunnen leidingbreuken ontstaan – en in extreme
gevallen slibben de leidingen dicht. SANIT-CHEMIE
heeft daartegen de kalk-profylaxe producten
ontwikkeld. Eenvoudig in gebruik – maximaal in
werking en optimaal voor het milieu.

SANIT Kalkaanslag Verwijderaar
Professionele concentraat voor snelle
en gemakkelijke verwijdering van
kalk, roest, urinesteen, kalkaanslag of
soortgelijke afzettingen in leidingen
verwarmingsspiralen en boilers enz.
Krachtig en werkzaam, eenvoudig te
gebruiken.

SANIT Ontkalker (voor zink)
Professionele snelwerkende ontkalker
voor zink, te gebruiken voor huishoudelijke apparaten, gastronomie,
perlatoren, douchekoppen enz.
Verwijdert krachtig en snel. Hittebestendig met metaalbescherming.

SANIT CitroPlus
Milieuvriendelijk professionele zeer
effectieve ontkalker voor perlatoren,
douchekoppen, warmwater
apparaten, koffiemachines,
wasmachine en vaatwassers.

SANIT Neutraliserend
Voor neutralisatie van gebruikte steen
en ontkalkingsmiddelen. Ook geschikt
voor thermen en verwarmingsketels.
Beschermt het milieu.

SANIT LF Passivering
Voor passiveren en verzegeling van
het oppervlak na de chemische
reiniging.

Inhoud

Artikel nr.

20 kg tank

3021

20 kg tank (voor zink)

3022

Inhoud

Artikel nr.

5 l tank

30035

20 kg tank

3003

10 kg tank (voor zink)

300410

20 kg tank (voor zink)

3004

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3005

5 l tank

30055

Inhoud

Artikel nr.

25 kg tank

3023

Inhoud

Artikel nr.

20 kg tank

3024

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de
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Kalkverwijderaar producten
Door de nieuwe drinkwaterverordening gaat het
belangrijkste product uit ons leven weer bij iedereen
over de tong. Wij zorgen ervoor dat de leidingen vrij
blijven – gewoon snel en schoon – van profs voor profs!
SANIT-CHEMIE voor de hoogste eisen en altijd in het
teken van het milieu.
SANIT KalkMax 500

Professionele draagbare ontkalkingsapparat. Optimale afmetingen ook voor kleine
ruimtes. Lekvrij, omdat de pomp verbonden
is met een elektromagnetische klep. Geen
afdichtingsringen. Hoge aanvordering met
41-liter-min., daarom zeer effectief. Handig,
robuust en krachtig “typisch SANIT-CHEMIE”.
20 liter container met reducer.

Inhoud

Artikel nr.

Modell 500

3303

Modell 800

3306

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

verdere accessoires op aanvraag
ook verkrijgbaar als leenapparaat

SANIT KalkMax 800 met
omschaklingsventiel

Met verhoogde bevorderingdruk tot 6 m
hoogte.

Mobil 2000
Het ontkalkingsapparaat voor snelle,
zekere en milieuvriendelijke
verwijdering van roest- en
kalkafzettingen in warnwaterbereiders,
boilers, warmwaterapparaten op gas
en elektriciteit, geisers, warmtewisselaars, warmwaterleidingen.

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk

3317

verdere accessoires op aanvraag
ook verkrijgbaar als leenapparaat
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Producten rond om de verwarming
Alleen schone ketels werken op economisch en
ecologisch verantwoorde manier! Reeds bij miniale
afzettingen in boilers verhogen het brandstof verbruik
met ongeveer 15%. Profis weten dit en zorgen voor een
optimale verbranding.
SANIT-FAUCH heeft de beste producten.

Fauch 200
Om roet te verwijderen in
verwarmingsketels.

Fauch 300
Shining roet en hout teer oplosser
voor olie en vastmateriaal verwarmde
ketels.

Fauch 400
Reinigingskonzentraat voor olie
ketelsystemen
Fauch 410
Schuim-Aërosol uit Fauch 400.
Speciale reiniger voor olie gestookte
ketelinstallatie.

Fauch 600
Cleaner voor gasgestookte
verwarmingssystemen.
Fauch 610
Aërosol uit Fauch 600.
Speciale reiniger voor olie gestookte
ketelinstallatie.

Fauch Brander Reiniger
Residu-reiniger voor sterk vervuilde
brander onderdelen.

Inhoud

Artikel nr.

5 kg tank

8011

Inhoud

Artikel nr.

500 ml spray-flacon

8020

5 kg tank

8021

Inhoud

Artikel nr.

600 ml doos

8040

5 kg tank

8030

Inhoud

Artikel nr.

5 kg tank

8050

600 ml doos

8060

spuitbuis f. Fauch 610

8702

Inhoud

Artikel nr.

400 ml chloorhoudend

8100

400 ml zonder chloor

8110

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de
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Producten rond om de verwarming
De beste merkartikelen van SANIT-FAUCH serie, zijn
ontwikkeld voor storingsmeldingen waarmee de
gebruiker dagelijks geconfronteerd wordt.
Andere speciale producten, zoals een vatvuller om
drukverlies te compenseren completeren het
programma.
Fauch Condensatieketel Reiniger
Product voor het verwijderen van roest
op edelstaal verwarmingsketels.
Ook geschikt voor silicium-aluminium
warmtewisselaars.

Fauch Vatvuller niet brandbaar
Produkt om de druk in de ketels te
controleren.
In combinatie met een adapter.

SANIT MAG Vatvuller
Voor het aanvullen en
controleren van de gasdruk
in membraandilatatievaten in
combinatie met een desbetreffende
adapter. Voorkomt corrosie in het
drukvat.
Adapter voor Vatvuller met blokkeervoorziening
Adapter passend voor vatvuller.
Eenvoudig aansluiten op
membraandruk-dilatatievat van
verwarmingsinstallaties en de vatdruk
corrigeren.
SANIT Brander Reiniger chloorhoudend
Verwijdert snel en actief alle vet-,
olie-, roet- en overige vervuiling op
branderonderdelen zoals sproeierhouders, binnenbehuizingen,
rotorbladen, stuwschijven,
ontstekingselektroden enz.
SANIT Brander Reiniger chloorvrij
Verwijdert snel en actief alle vet-,
olie-, roet- en overige vervuiling op
branderonderdelen zoals sproeierhouders, binnenbehuizingen, rotorbladen, stuwschijven,
ontstekingselektroden enz.

Inhoud

Artikel nr.

1 kg fles

8120

5 kg tank

8121

Inhoud

Artikel nr.

400 ml doos

8200

Inhoud

Artikel nr.

400 ml doos

3191

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk

8700

Inhoud

Artikel nr.

500 ml doos

3196

Inhoud

Artikel nr.

500 ml doos

3198

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de
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Producten rond om de verwarming
Waar mechanische reiniging niet meer mogelijk is,
waar moderne materialen ingang in het
verwarmingssysteem doen, da heeft men ook de
moderne reinigings- en onderhoudsproducten.
Ook hier geldt: van profs voor profs - perfect,
ideaal afgestemd en uitstekend qua efficiëntie SANIT-CHEMIE.

SANIT Verwarmingsketel Reiniger
Om de stookplaats bij verwarmingsketels te reinigen. Verbetert de warmteoverdracht en bespaart daardoor
eenergie. Maakt zelfs hardnekkig
vastzittende, niet brandbare lagen los.
Neutraliseert het keteloppervlak en
beschermt tegen corrosie.

SANIT Druksproeier
Voor eenvoudige toepassing van
SANIT-FAUCH vloeibare producten.

Fauch Handsproeier uit edelstaal
Voor eenvoudige toepassing van
SANIT-FAUCH vloeibare producten.

SANIT Solar Vloeistof
De SANIT Solar Vloeistof is ontworpen
voorgebruik in zonne-collectoren als
warmte-overdracht medium. Bevat
antivries en korisionbescherming.
Mengen met andere koudedragers
in overleg mogelijk. Optimaal toepassingsbereik tot 170 °C.
Voor platte- en buiscollectors.

Inhoud

Artikel nr.

500 ml doos

3193

Inhoud

Artikel nr.

1 sproeier (1,5 l)

8703

Inhoud

Artikel nr.

1 sproeier (5 l)

8705

Inhoud

Artikel nr.

10 kg tank

3285

20 kg tank

3286

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de
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Huid en handen
Reinigt en beschermd de hele dag. Talrijke studies
hebben aangetoond dat ziekteverwekkers worden
overdragen door de handen. Daarom geld: hygienen
en gezondheid begint met de kunst handreiniging en
verzorging van de handen.

SANIT Handwaspasta zonder zand
Hoge kwaliteit reinigings pasta (zonder
zand) voor het ideal reinigen van zeer
vuile handen (bijvoorbeeld vet, olie
enz.). Geen blokkades van sifons.
Aangenaam gevoel bij het wassen.

SANIT SeifenCreme
Kwalteit lotion uit pure onverdunde
zeep. Verweidert ook vlekken uit
kleding. Zachte huidverzorging en reiniging van vuile handen. Aangename
geur.
Voor alle zeepdispenser geschikt.

SANIT Handen-Fix-Cleaner
Intens en diep vriendelijke reiniging.
Zorgt voor een optimale bescherming
van de huid.
Dispenser: voor dun en dikke vloeibare
zeep en handreinigers.
Met lege fles, afsluitbaar.

SANIT Vloeibare Pasta
Intensieve reiniging door de gaszuiveringmiddelen uit polyurethaan voor
handen. Uitstekend huidverdraagzaam.
Sterke kracht voor het reinigen van vet,
olie, roet, metaalversmeringen en verf.
Aangename geur. Perfect voor de
workshop.

Reservoirpomp met wandhouder
voor flessen van 2,5 l.

Inhoud

Artikel nr.

775 ml doos

3073

10 l emmer

3074

navuller voor 3074

3301

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3077

10 l tank

3075

navuller voor
3078/3076

3304

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3078

10 l tank

3076

navuller voor
3078/3076

3304

Inhoud

Artikel nr.

100 ml fles

3084

500 ml fles

3083

2.500 ml fles

3085

10 l tank

3086

navuller voor 3085/3086

3315

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk

3316
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Huid en handen
De belangrijkste werktuigen van iedere vakman zijn
zijn handen! Hier moeten speciale verzorging en
voorzichtigheid heersen! SANIT-CHEMIE zorgt ook hier
met de juiste producten voor perfecte bescherming –
op het hoogste niveau! Van profs voor profs –
SANIT-CHEMIE, vertrouw de specialist!
SANIT Handreinigings Doekjes
De snelle oplossing voor vuile handen
en niet-zuigende oppervlakken.Overal
waar geen water en zeep voorhanden, zijn Handreinigings Doekjes
perfect, hebben een hoge reinigingskracht en optimale huidverzorging.
Ideaal voor onderweg.
Descoderm hand-/huisdesinfectie
Alkoholisch, parfumvrij ontsmettingsmiddel om in de huid en handen te
wrijven. Zonder additieven, daarom
zeer huidvriendelijk. Dermatologisch
aanbevolen voor de ontsmetting van
huid en handen bij mensen met
gevoeligheid voor allergie.
Touchless desinfectiemiddeldispenser
Perfecte aanvulling voor optimale
handhygiëne – zonder aanraking
sproeien met de juiste dosering. De
Touchless is een echte professioneel
apparat - werkt op batterijen.
Eenvoudig - genial. Uiterst
hoogwaardig!
SANIT HandCreme
Voor de ideale bescherming van de
huid. Absorbeert onmiddellijk en plakt
niet. Dematologisch getest.
Beschermt en verzorgd na het wassen.

Vouwhanddoeken
5.000 doeken, zigzagvouw, 25 x 23 cm
Handdoekdispenser
voor alle gangbare papieren vouwhanddoeken met zigzagvouw.

Herwesan all-in-one
huidbeschermingsemulsie
Gemakkelijk verdeelbare en snel
intrekkende O/W huidbeschermingsemulsie. Beschermt de huid, is niet vet
en siliconevrij. Met name geschikt voor
vaak wisselende werkmiddelen, bv. bij
ambachtelijk werk. De stevigheid blijft
behouden.

Inhoud

Artikel nr.

1 doos (70 doekjes))

3330

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3184

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk 500 ml

3185

Inhoud

Artikel nr.

100 ml tube

3180

Inhoud

Artikel nr.

1 doos

3220

1 dispenser

3320

Inhoud

Artikel nr.

100 ml tube

3183
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Sanitaire producten
Kwaliteitsproducten in keuken, bad en sanitair stellen
bijzondere hoge eisen aan de reiniging en onderhoud.
SANIT chemische producten zijn ideaal voor elk gebied.
Professioneel universeel en optimale bescherming.
SANIT Pro Sanitaire Reiniger DU100
Het geniale reinigings- en
onderhoudsmiddel voor mensen die
weinig tijd willen verbruiken bij het
poetsen. Geen lastig geschrob meer gewoon opsproeien (nevel of schuim),
even laten inwerken, afspoelen, klaar
Uitstekende kalkoplossende kracht.
SANIT Kracht Reiniger
Verwijdert moeiteloos olie, vet en
andere vervuilde oppervlakken. Voor
aluminium velgen, parket vloeren,
tegels, ovens, grill en afzuigkappen.
Insecten van lak en autoruiten.

SANIT Armaturen Glans
Reinigt snel, effectief en veilig
verchroomde armaturen. Verwijdert
zeepresten, kalk- en roestaanslag, zelfs
van wastafels en tegels. Ook voor het
onderhoud van chroom autoonderdelen geschikt.

SANIT Douche Bliksem 2000
Verwijdert eenvoudig kalk, huidvet,
zeepresten op douchecabines, tegels
en badkuipen. Aangenaame geur.
Verwijdert effectief.

SANIT Keramische Glasreiniger
Intensiefe reiniger voor keramische
kookplaat, magnetron en servies.
Beschermt bij regelmatig gebruik
tegen vuil.

SANIT Roestvrijstaal Glans
Uitstekende reiniger voor alle
producten uit roestvrijstaal.
Ook voor strijkbout, koper, goud,
zilver en andere edelmetalen.
Bij regelmatig gebruik wordt snelle
heroxidatie voorkomen.

Inhoud

Artikel nr.

100 ml fles

30251

750 ml fles

3025

Inhoud

Artikel nr.

750 ml fles

3009

10 l tank

3010

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3011

10 l tank

3012

Inhoud

Artikel nr.

100 ml fles

30151

750 ml fles

3015

10 l tank

3017

750 ml navul fles

3016

Inhoud

Artikel nr.

250 ml fles

3018

Inhoud

Artikel nr.

250 ml fles

3019
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Sanitaire producten
hansgrohe adviseert: “de 5 krachtigste”
SANIT Douche Bliksem 2000, SANIT Acryl Schuim Care,
SANIT Bad- & Keuken Glans, SANIT Oppervlakdesinfectie,
SANIT SoftCleaner.
SANIT Emaille Glans
Speciale reiniger voor alle emaille
oppervlakken en keramische
voorwerpen. Reinigt en laat een
schitterende glans achter. Verwijdert
metalen deeltjes op keramiek en lichte
krassen.

SANIT Acryl Schuim Care
Ideaal reinigings- en
onderhoudsproducten voor
badkuipen, douchebakken en andere
oppervlakken vervaardigd uit acryl.
Verwijdert moeiteloos en eenvoudig,
kalkaanslag, vet en zeepresten. Zorgt
voor stralende glans.
SANIT Douchegoot Reiniger
Voor de moderne en perfecte reiniging v. alle douchegoten. Verwijderd
gemakkelijk haarresten en zeep
overblijfsels. Door zijn samenstelling is
de reiniger onschadelijk voor oppervlaktes en leidingen noch dichtingen.

SANIT Schimmel Vrij
Professioneel middel verhelpt
schimmel, meeldouw, mos, algen,
vlekken op muren, tegels, specie,
metselwerk plavonds en plastic. Ook
voor grafstenen en in de tuin geschikt.
Verwijdert modderige geur.

SANIT SoftCleaner
De enige speciale reinigingsmiddelen
voor veredelte hoogwaardige
oppervlakken zoals armaturen,
keukenapparatur, waardevolle
meubels etc.

SANIT Acryl Poets Set
Verwijdert lichte krassen op acryl
oppervlakken. Geschikt voor het
poetsen van doffe delen.
Reinigt en polijst, ook voor autolak.

Inhoud

Artikel nr.

90 ml fles

3039

Inhoud

Artikel nr.

750 ml fles

3040

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3067

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3043

10 kg tank

304310

Inhoud

Artikel nr.

100 ml fles

30441

250 ml fles

3044

Inhoud

Artikel nr.

1 set bestaat uit:
natschuurpapier,
polijstpasta,
polijst doekje,
handleiding polijsten
en schuurpapierhoder.

3045
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Sanitaire producten
Glas en keramiek afwerking en reiniging door:
SANIT Douche Bliksem 2000, SANIT SpiegelBlank maakt
vetvrij en droog.
SANIT Lotus verzegelt en veredelt glas en keramische
oppervlakten.
SANIT SpiegelBlank
Intensieve werkende vuil remover
voor alle glazen en kunststof
oppervlakken, zoals spiegels, ramen,
autoruiten, glazen deuren, serres,
nicotine aanslag en teer.
Reinigt kristalhelder, streeploos en
snel, in een keer.
SANIT Schoonmaakazijn
Speziale milieu vriendelijke reiniger op
azijn basis. Accommodatie geschikt
voor elke ondergrond. Verwijdert
snel en voorsichtig hardnekkig
vuil van tegels en sanitaire. Sterk
geconcentreerde fosfaat- en
formaldehyde vrij.
SANIT WC-reiniger
Professionele aangename frisse en
hygienische reinigingskracht voor de
WC. Een intensief krachtig
oplosmiddel. Regelmatig gebruik
voorkomt aanslag en geuren.
Handig en hygienisch.

SANIT Ontstopper
Poeder: Classic korrelig ontstopper
voor autmatisch verwijderen van
verstoppingen in buizen en sifons.
Vloeibaar: Zeer effectieve ontstopper
op vloeibare basis. Vernietigd
bacterien.

SANIT Lotus verzegeld glas & keramik
Nano-technologie, verzegeld
vensterglas, kas, serre, dakhellingen,
kunst glas, spiegels, tegels, autoruiten
of keramik. Zorgt voor de water- en
vuilafstotende lotus bloemen effect.

SANIT 7 Ster Care Doek
De professionele reinigingsdoek voor
een specialist. Ideaal voor verzorging
van gevoelige oppervlakken! Hoog
absortievermogen. Streeplose reiniging. Wasbaar tot 90°. Bruikbaar in
combinatie met reinigingsmiddelen.
Ook los verpakt te koop (3068).

Inhoud

Artikel nr.

100 ml fles

30461

750 ml fles

3046

10 l tank

3047

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3048

10 l tank

3049

Inhoud

Artikel nr.

1.000 g doos (Poeder)

3051

750 ml fles (vloeibaar)

3053

Inhoud

Artikel nr.

1.000 g doos (Poeder)

3061

10 kg emmer (Poeder)

3062

1.000 ml fles (vloeibaar)

3063

10 l tank (vloeibaar)

306310

20 l tank (vloeibaar)

306320

Inhoud

Artikel nr.

125 ml fles

3065

Inhoud

Artikel nr.

20 stuks in de zak

3069

24 stuk

3068
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Sanitaire producten
Urinal–hygiene met systeem, om verstoppingen te
voorkomen, ruikt altijd fris, vernietigt bacterien
voorkomt kalksteen.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT WC-Mobil
Pefect sanitaire hygiene ook
onderweg. Voor gebruik in bussen,
camping- en dixi toiletten.
Optimale hygiene en geen muffe
geur!

SANIT Urinoir Inzet Stukken

De perfecte bescherming tegen
verstopping van urineoirs door
sigarettenpeuken, zakdoeken enz.
Gewoon plaatsen-klaar. Onmisbaar
voor alle openbare ruimtes. In verband
met de HygieneBlokjes, de ideale
bescherming tegen urinesteen of kalk.

Inhoud

Artikel nr.

125 ml fles

3090

2.000 ml tank

3091

20 kg tank

3092

200 kg vat

3093

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk

3164

10 Hygiene Blokjes

3166

andere typen op aanvraag

Milieuvriendelijk.

SANIT PipropFlex
PipropFlex - het flexibele inzetelement
voor urinoirs - past zich aan elk urinoir
aan. Beschermt tegen verstoppingen
door sigaretpeuken, zakdoeken enz.
Zorgt voor langdurige frisse geur.
Gewoon inleggen – klaar.

SANIT Oppervlakdesinfectie

Oppervlakte “hygiene puur”.
Eenvoudig inspuiten- werkt tegen alle
micro-organismen zoals, legionella,
virussen, bacterien, schimmel enz. Zeer
snelle responstijd- binnen een minuut
zijn alle micro-organismen gedood. Een
verplichting voor iedere E.H.B.O. koffer!

SANIT Set
Ideaal als cadeau voor een nieuwe
badkamer en als klein cadeautje voor
het huisdame. Perfect als een gebaar
van goede wil, bij kleinere reclamaties
en in goed geheugen te blijven.
De set – geweldig om te proberen.

SANIT Boxen
Ultra Krachtige Reiniger DU3000,
Douche Bliksem 2000, Pro Sanitaire
Reiniger DU100, SpiegelBlank,
Oppervlaktdesinfectie, SoftCleaner
fles je 100 ml

Inhoud

Artikel nr.

12 stuk

3168

Inhoud

Artikel nr.

100 ml fles

31741

750 ml fles

3174

10 l tank

3175

Inhoud

Artikel nr.

Verzorging Set

3230

Lotus Set

3240

Cosmetica Set

3254

Sanitaireonderhouds
Set

3247

Inhoud

Artikel nr.

Ultra Krachtige Reiniger DU3000

30131

Douche Bliksem 2000

30151

Pro Sanitaire Reiniger DU100

30251

SpiegelBlank

30461

Oppervlaktedesinfectie

31741

SoftCleaner

30441
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Sanitaire producten
Welk probleem er ook maar zou mogen optreden,
welk product perfect onderhoud moet krijgen –
SANIT-CHEMIE heeft het passende antwoord!
Schitter ook bij uw klant – met onderhoudsproducten
van SANIT-CHEMIE. Van profs voor profs en als uw
visitekaartje bij uw klant! Geheel in de zin van het milieu!
SANIT Stortbak Reiniger
Voor snelle reiniging van vervuilde
stortbakken. Maakt kalk c.q.
kalkafzettingen krachtig, snel en
behoedzaam los.

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3054

Inhoud

Artikel nr.

1 doos

3056

SANIT WC-geurkegel
1 stuk

Inhoud

Artikel nr.

SANIT Bakblokje
40 stuks

1 stuk

3055

1.000 gr doos

3082

3.200 gr doos

3081

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk

3070

Inhoud

Artikel nr.

400 ml

3028

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk wit

31350

1 stuk kleurlos

31351

1 stuk alpine wit

31352

1 stuk pergamon

31353

1 stuk bahamabeige

31354

1 stuk manhattan

31355

1 stuk edelwit

31356

SANIT Stortbak Blokken
Reinigingsactieve stortbak blokken op
basis van biologisch afbreekbare
tensiden. Zij kleuren het water blauw
en verspreiden een aangename
geur.
Perfect voor Geberit inworpkanalen
geschikt.

SANIT Bakstenen
48 stuks
SANIT Oppervlaketser
Vlekken worden met een beetje water
zonder toevoeging van chemische
middelen weggeëtst. Verwijdert vuil
zoals schilderstrepen, viltstift,
permanentmarkers, vetstrepen, kalken roestvlekken van de meeste
gladde oppervlakken.
ANTOX Oppervlak Verzorging
Professinele onderhoudsvriendelijke
roestvrijstaalpolisch spray.
Gebruiksgemak, een uitstekende
reinigende werking.

SANIT Acryl Reparatie Set
Voor professionele reparatie van
beschadigde badkuipen of douchebakken, wasbakken enz. van acryl.
Eenvoudig, schoon en snel met de
acrylreparatieset van SANIT-CHEMIE.
In verschillende sanitairkleuren of
transparant te koop.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
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Poolline
SANIT-CHEMIE is gespecialiseerd in hygiene
reiniging en verzorging voor zwembaden.
SANIT HypoChlor is een traditioneel
conserveringsmiddel voor waterige systemen
met een breed spectrum van activiteit tegen
bacterien, gisten en schimmels.
Zeer effectief - voor het welzijn.
Meer producte voor uw zwembad zijn op
aanvraag beschikbaar.

SANIT HypoChlor
Voor desinfectie van nieuwe
drinkwater voorzieningen en
optimale zwembadhygiene. Ook
als algen controle en desinfectie in
zwembaden.

Chemochlor-T-maxi tabletten
200 gr. tablet met 80% actief chloor,
langzaam oplosbaar.

Chemochlor-snel oplosbare tabletten
20 tabletten met 50% actief chloor,
snel oplossende.

Alba Super K
Algen killer, vloeibaar, sterk
geconcentreerd.

Floxfix vloeibaar
Aluminium sulfaatvrij, verdund met
water, dosering 0,5 tot 1,5 g./m3.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Inhoud

Artikel nr.

5 kg tank

31015

20 kg tank

3101

Inhoud

Artikel nr.

1 kg doos

3102

3 kg emmer

3103

5 kg emmer

31035

Inhoud

Artikel nr.

1 kg doos

3104

3 kg emmer

3105

Inhoud

Artikel nr.

1.000 m l fles

3109

3 l tank

3110

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3114
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Poolline

Ontspanning, vrienden, recreatie en welzijn wordt
gegarandeerd door de eigen wellneszone thuis.
De voorwaarde daarvoor zijn hygiënisch perfecte
producten – zonder kiemen en bacteriën! Daar
heeft SANIT-CHEMIE een eigen onderhoudsserie
voor ontwikkeld. Minimale kosten voor perfect
watergenoegen.
Potz 000
Sterk geconcentreerd vloeibaar
reinigingsmiddel voor bad randen.

Calzelos
Vloeibare overwinterings middel,
gegarandeerd fosfaatvrij, om algen
en kalkaanslag te voorkomen.

SANIT Whirlpooldesinfectie
Professionele desinfectie voor de
deskundige. Geschikt voor bubbelbad
en stoombaden alle fabrikaten.
Desinfecteerd, verwijdert algen,
legionella, schimmels, bacterien en
virussen. Is in dosering station te
gebruiken.
SANIT Whirlpool-DesTabs
Desinfectietabelleten op basis van
actieve zuurstof. Door de chloorvrije
desinfectie ontstaat geen
geuroverlast. Worden gemakkelijk
zonder residu opgelost.

SANIT pH-Minus vloeibaar
Voor het verlagen van de pH-waarde
in zwembaden.

pH-Regelaar plus granulaat
Om de pH-waarde te verhogen.
pH-Regelaar minus granulaat
Ter verlaging van de pH-waarde.

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3116

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3117

Inhoud

Artikel nr.

1.000 ml fles

3171

Inhoud

Artikel nr.

1 kg doos

3120W20

Inhoud

Artikel nr.

25 kg tank

3100

Inhoud

Artikel nr.

1 kg doos (pH +)

3111

1,5 kg doos (pH -)

3112

5 kg emmer (pH -)

3113
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Waterbehandeling
De nieuwe drinkwater regelgeving zijn v.a. 01 Januari
2003 in duitsland van toepassing. Deze dienen om de
richtlijn 98/83/EG de kwaliteit van water voor het
menselijk gebruik omtezetten. Bronwater voldoet niet
altijd aan deze eisen.

SANIT Neutralyt® desinfecterende oplossing

pH-Wert-neutral dosiervloeistof
in drinkwasserleidingen.
Doodt bacteriën en legionella.
Zorgt voor afbraak van de biofilm.
Ook algen en bacterien in fonteinen,
vijvers in binnen en buiten berijk. Voor
ecologiche desinfectie van drinkwater
apparaten.

AXAL PRO vacuüm zouttabletten
Zuiverheid, oplosbaarheid, vorm en
stabiliteit van SANIT oplos zouttabletten
garanderen regeneratie met optimale
prestatie kenmerken. Zacht water
en de voordelen ervan kan alleen
worden bereikt door het water te
ontharden. Professioneel middel!
SANIT aquaris® WIG DVGW
Flow-afhankelijke dosering van
mineralen. Bereik van 0,03-20m³/dag.

SANIT aquaris® AD
Flow-afhankelijke dosering van
mineralen. Bereik ongeveer 4
woningen/die 25 m³ dagelijkse waterbehoefte.

SANIT aquaris® mineraal-oplossing
M1: Corrosiebescherming in verzinkten
en aangetaste stalen buizen.
M2/3: Corrosie van verzinkt stalen
buizen met bescherm folie.
M4: Kalk bescherming in alle
buismaterialen door kalk stabilisatie.
ME: Kalk en corrosie van verzinkt stalen
buizen en stabilisatie van resthardheid,
na onthardingssystemen.
MKS: Corrosiebescherming voor
koperen buizen door dit af te
koppelen van koolzuur en pH-stijging.

Inhoud

Artikel nr.

5 l tank

7283

10 l tank

7282

20 kg tank

7281

Inhoud

Artikel nr.

25 kg zak

7700

Inhoud

Artikel nr.

3/4“

7010

1“

7020

1 1/4“

7030

Inhoud

Artikel nr.

Typ AD-25

7040

Typ AD-40

7050

Typ AD-50

7060

Inhoud

Artikel nr.

20 kg tank M1

7201

20 kg tank M2/3

7211

20 kg tank M4

7221

20 kg tank ME

7231

20 kg tank MKS

7241

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten
Telefoon:+49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Pagina 43

jaren
Betrouwbaasheid en bekwaamheid

Voertuig reinigen en onderhoud
Onderhoud en reinheid van het voertuig behoud
niet alleen de waarde, maar ook het vertrouwen bij
de klant. Qualiteit begint bei het instappen.
Zeer effectieve producten voor de auto met een
maximale milieubescherming voor uw voertuigen
kunt u vinden bij SANIT-CHEMIE.

SANIT Storzol
Super hoogwaardige kracht reiniger.
Verwijdert moeieloos olie, vet, roest,
was, zelfklevend vuil enz. De ideale car
wash voor chassis, dekzeilen en solo‘s.
Snel en betrouwbaar.

SANIT Hogedruk Reiniger
Zeer effectief, alkalische spoeling
concentraat voor warm en koud water hogedruk-reiniger apparaten. Machinen, motoren, workshop vloeren,
auto oppervlakken, personenwagens
enz. Lost olie, vet en andere verontreinigingen. Mengbaar concentraat.

SANIT ReinigingsSpray
Effectief vriendelijke
oppervlaktereiniging voor auto of
vrachtwagen. Voor bekleding, verf,
structuren, hoezen etc. Verdund
aanwenden, kort laten inwerken en
met een hogedrukreiniger afspuiten.

SANIT Antivriesconcentraat voor
autoruiten -30°C

Optimale kwaliteit voor ruitewisser
systemen. Goedgekeurd voor alle soorten voertuigen. Smeert niet en laat geen
strepen achter. Tast het rubber niet aan, en
kan het hele jaar gebruikt worden.
Voor alle sproei systemen geschikt.

SANIT Antivriesconcentaat voor
autoruiten -60°C

Profi kwaliteit voor de ruitewisser systeem.
Goedgekeurd voor alle voertuigen.
Smeert niet en laat geen strepen achter.
Tast het rubber niet aan, en kan het hele
jaar voor glasreiniger gebruikt worden.
Voor alle sproei-systemen geschikt!

Inhoud

Artikel nr.

750 ml fles

31211

20 kg tank

3121

60 l tank

3122

200 l vat

3123

Inhoud

Artikel nr.

750 ml fles

31241

10 l tank

3124

20 kg tank

3125

200 l vat

3125200

Inhoud

Artikel nr.

750 ml fles

31261

5 l tank

3126

10 l tank

3127

20 kg tank

3128

Contenuto

N. dell‘articolo

5 l tank

3273

20 l tank

3274

200 l vat

3275

Contenuto

N. dell‘articolo

5 l tank

3276

20 l tank

3277

200 l vat

3278
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Persoonlijk
berschermuitrusting
Veiligheid wordt met hoofdletters gheschreven –
natuurlijk bij SANIT-CHEMIE. Naast de talrijke professionele
producten moet ook de persoonlijke bescherming niets
tekort komen. Wij hebben van profs voor profs de
belangrijkste voorwerpen voor beschermende uitrusting
voor u bij elkaar gezet. Uw veiligheid gaat ons aan het
hart – altijd!

Ogenspoelfles incl. steriele vulling
Steriele oogdouche met oogsteun
voor één oog. Voor ongevallen met
zuren en logen als E.H.B.O.-maatregel.

Veiligheidsbril
Ruimzichtbril VAB20 met indirecte
ventilatie via vier in het transparante
en flexibele frame geïntegreerde
ventielen, met omzetbare rubberen
band CE EN 166 F.

NEOPREN veiligheidshandschoen
Garandeert op alle gebieden optimale bescherming van de handen ook bij
agressieve vloeistoffen. Vanzelfsprekend professionele kwaliteit.

Handschoenen II
Om veilig met gladde en glibberige
oppervlakken om te gaan. Door de
rubberen noppen is een aanzienlijk
betere haptiek gewaarborgd. Ontwikkeld voor profs!

Handschoenen I
Om veilig met gladde en glibberige
oppervlakken om te gaan. Door de
rubberen noppen is een aanzienlijk
betere haptiek gewaarborgd. Ontwikkeld voor profs!

Inhoud

Artikel nr.

500 ml fles

3181

Inhoud

Artikel nr.

1 stuk

3186

Inhoud

Artikel nr.

1 paar Gr. 10

3182
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andere types op aanvraag of op
www.sanit-chemie.de.

Inhoud

Artikel nr.

1 paar Gr. 10-11

3270

andere types op aanvraag of op
www.sanit-chemie.de.

Inhoud

Artikel nr.

1 Paar Gr. 8

3271

andere types op aanvraag of op
www.sanit-chemie.de.
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