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Wysokiej jakości produkty używane w kuchni, łazience i sanitariatach stawiają
wysokie wymagania w zakresie czyszczenia i pielęgnacji.
Produkty SANIT-CHEMIE są perfekcyjnie dostosowane do poszczególnych
zastosowań. Maksymalna pielęgnacja i optymalna ochrona – przez profesjonalistę.
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SANIT
Prof. środek
zyszczący do
sanitariatów
DU100

Produkty do sanitariatów
SANIT
Środek do
pielęgnacji akrylu
SANIT
Połysk dla armatur

Do codziennego czyszczenia całej łazienki i
sanitariatów. Nie niszczy czyszczonych
materiałów, pozostawia połysk bez smug i
przyjemny higieniczny
zapach. Idealny do usuwania osadów wapiennych. Opóźnia ponowne
zabrudzenie.

SANIT
Środek do czyszczenia pryszniców 2000
SANIT Środek do
czyszczenia brodzików natryskowych
SANIT Prof.
środek czyszczący do
sanitariatów DU100
SANIT
Środek do luster

Opakjowanie

SANIT
Połysk dla
armatur

SANIT
Środek do
luster

Usuwa osady wapienne
i rdzę, pozostałości
zabrudzeń, tłuszczu i
mydła z armatur, główek
prysznicowych oraz zlewów, zlewozmywaków
ze stali szlachetnej,
płytek, pryszniców i
wanien. Nadaje się do
usuwania osadów wapiennych z żelazek, garnków, pralek i zmywarek
do naczyń.

Intensywnie dzia-łający
środek do czyszczenia
wszystkich powierzchni
ze szkła i tworzyw sztucznych:
luster, szyb okiennych,
szyb samochodowych,
drzwi przeszklonych, ogrodów zimowych. Usuwa
także osady nikotynowe
i smołę.

Zawartość

No artykułu

Zawartość

No artykułu

12

750 ml butelka

3025

12

500 ml butelka

3011

1

5 l kanister

30255

1

10 l kanister

3012

SANIT
Środek do
czyszczenia spłuczek
Produkty do usuwania osadów wapiennych
SANIT
CitroPlus
SANIT
KalkGranate®

Opakowanie

SANIT
Środek do
czyszczenia
pryszniców 2000

SANIT
Środek do
czyszczenia
spłuczek

Do dokładnego czyszczenia ścianek prysznicowych, wanien, płytek
i armatur. Skutecznie
usuwa plamy osadów
wapiennych i wody oraz
resztki mydła bez uszkadzania powierzchni.

Do szybkiego czyszczenia
zabrudzonych spłuczek.
Usuwa skutecznie, szybko i delikatnie kamień i
osady.

Opakowanie

12
1

Zawartość

No artykułu

750 ml butelka
10 l kanister

3046
3047

SANIT
Środek do
czyszczenia
brodzików
natryskowych
Środek do czyszczenia brodzików natryskowych - nowoczesne i
perfekcyjne czyszczenie
wszystkich brodzików
natryskowych. Łatwy
w użyciu. Niezawodnie
usuwa z brodzików natryskowych włosy i resztki
mydła. Nie działa agresywnie na powierzchnie,
przewody i uszczelki.

SANIT
Odkamieniacz
SANIT
Rozpuszczalnik
kamienia urynowego
Pomocnicy na budowie
SANIT
ProfiBauF
SANIT
RohrBombe®

Opakowanie

Zawartość

No artykułu

12

750 ml butelka

3015

1

10 l kanister

3017

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

500 ml butelka

3054

Opakowanie

20

Zawartość

No artykułu

500 ml butelka

3067

SANIT
Środek
do pielęgnacji
akrylu
Idealny środek do czyszczenia i pielęgnacji
wanien kąpielowych i
brodzików oraz innych
powierzchni akrylowych.
Usuwa bez trudu i delikatnie osady wapienne,
tłuszcze i resztki mydła.
Zapewnia wysoki połysk.

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

750 ml butelka

3040

SANIT
Kostki do rezerwuarów

Aktywnie czyszczące kostki do rezerwuarów
na bazie środków powierzchniowo czynnych,
ulegających biologicznemu rozkładowi.
Zabarwiają wodę na niebiesko i mają
przyjemny zapach. Idealne do studni zsypowych Geberit, TECE, GROHE, SANIT i
CONEL VIS.
Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

1 wiaderko
a 10 sztuk

3056

SANIT
Zestaw do pielęgnacji
sanitariatów

SANIT
RohrGranate®
SANIT
Ultramocny środek
czyszczący DU3000
Wanny z hydromasażem
SANIT
do dezynfecji wanien
z hydromasażem

Obejmuje:
SANIT Ultramocny środek czyszczący
SANIT Środek do czyszczenia pryszniców
SANIT Prof. środek czyszczący do
sanitariatów DU100
SANIT Środek do luster
SANIT do dezynfekcji powierzchni

2019

VI

Opakowanie

2

5

Zawartość

No artykułu

1 zestaw =
5 butelek a 100 ml

3247

3

Pomocnicy na budowie SANIT

Skóra i ręce

Wysokiej jakości produkty używane w kuchni, łazience i sanitariatach stawiają
wysokie wymagania w zakresie czyszczenia i pielęgnacji.

Czysto i bezpiecznie przez cały dzień – Liczne badania dowodzą, że zarazki są
bardzo często przenoszone przez ręce.
Dlatego obowiązuje zasada: higiena i zdrowie zaczynają si od perfekcyjnego
czyszczenia i pielęgnacji rąk.

Produkty SANIT-CHEMIE są perfekcyjnie dostosowane do poszczególnych
zastosowań. Maksymalna pielęgnacja i optymalna ochrona – przez profesjonalistę.

Profesjonalny środek
do czyszczenia rur

Preparat do
czyszczenia rur

Produkt stworzony
tylko dla fachowców!
Unikalne i optymalne
rozwiązanie do szybkiego usuwania osadów
tłuszczu,
włosów,
związków celulozy,
artykułów higienicznych
oraz do udrażniania
całkowitych zatkań na
podłożu organicznym.

Opakowanie

6

Zawartość

No artykułu

1.000 ml butelka

3064

SANIT
Lubrykant z
certyﬁkatem
DVGW

SANIT
RohrBombe®

SANIT
RohrGranate®

Alternatywny środek do
czyszczenia rur. Rozpuszcza bez użycia kwasów
organiczne odpady takie
jak tłuszcz i resztki produktów spożywczych, a
w szczególności włosy.
Nie powoduje powstawania niebezpiecznych
oparów i nie uszkadza
rurociągów, uszczelek
lub zbiorników na resztki.

Opakowanie

6

Zawartość

No artykułu

1.000 ml butelka

3066

Perfekcyjny środek
poślizgowy do montażu
wszystkich połączeń rur
z tworzyw sztucznych,
złączek kielichowych i
węży. Nieszkodliwość dla
skóry jest uznana przez
właściwą organizację
zawodową. Nie zawiera nawet najmniejszych
ilości kwasów i ługów.
Może być stosowany w
temperaturach do -5 °C.

12

SANIT
Ultramocny
środek czyszczący DU3000
Koncentrat univer-salnego środka czyszczącego
o silnym działaniu rozpuszczającym do olejów, tłuszczy i innych
zanieczyszczeń powierzchniowych. Może
być stosowany także
w o pr ys kiw a c z a ch
mgławicowych i strumienicach parowych.

Opakowanie

12

Opakowanie

12

4

Zawartość

No artykułu

750 ml butelka

3013

Opakowanie

12
1

Środek do wykrywania najmniejszych
nieszczelności w
ciśnieniowych instalacjach gazowych, instalacjach gazu opałowego
oraz instalacjach
pneumatycznych,
rurociągach, armaturach, dwuzłączkach
gwintowanych, zbiornikach ciśnieniowych.
Opakowanie

Opakowanie

Zawartość

No artykułu

500 ml butelka

3087

Cena

12

Zawartość

No artykułu

400 ml pojemnik

3030

SANIT
ProﬁBauF

SANIT
Środek
wygładzający

SANIT
Smar
kontaktowy

Specjalny środek do czyszczenia, który usuwa pył
cementowy z pojazdów
budowlanych i maszyn,
płytek i klinkru, szkła i
ceramiki oraz metalu i
powierzchni lakierowanych.

Gładka powierzchnia
i czyste krawędzie.
Daje spoiny o nienagannym wyglądzie.
Utrzymuje połysk
powierzchni materiału
uszczelniającego.
Kolorowe pigmenty
materiału nie zostają
wypłukane. Łatwo ulega
biodegradacji.
Nie zawiera rozpuszczalników. Gotowy do
użycia.

Uniwersalny smar kontaktowy do prawie wszystkich
rodzajów prac. Tworzy
trwałą, elastyczną przy
rozciąganiu i wytrzymałą
na ściskanie warstwę
smaru.
Nie uszkadza o-ringów.
Nie ulega zżywiczeniu.
Nie spieka się i nie traci elastyczności pod
wpływem zimna. Odporny na wodę słoną. Do
użytku w temperaturach
od -30 °C do + 200 °C.

Zawartość

No artykułu

1.000 ml butelka
10 l kanister

3170
317010

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

1.000 ml butelka

3223

SANIT
Pasta do mycia
rąk bez piasku

SANIT
Spray do
wykrywania
nieszczelności
DVGW

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

400 ml pojemnik

3206

SANIT
Pasta w płynie
Intensywne czyszczenie
rąk elementami trącymi
z poliuretanu. Całkowita
nieszkodliwość dla skóry.
Doskonała skuteczność
czyszczenia ze smarów,
olejów, sadzy, mazi z
zawartością metali i
farb. Przyjemny zapach.
Doskonała dla warsztatu.

Wysokiej jakości pasta czyszcząca (bez
piasku), zapewniająca idealne czyszczenie
także bardzo zabrudzonych rąk (np. smarami, olejami itd.). Nie zatyka syfonów!
Przyjemne odczucie podczas mycia.

Opakowanie

Zawartość

No artykułu

12

775 ml wiaderko
10 l wiaderko

3073
3074

1

Opakowanie

24
12

Zawartość

No artykułu

100 ml butelka
500 ml butelka

3084
3083

Mikrobiologiczny produkty

SANIT
Odrdzewiacz
z dodatkiem
MoS2

SANIT
Bio Środek do
czyszczenia rur
w płynie

SANIT
Bio Środek do
czyszczenia
pisuarów

Szybko i łatwo odblokowuje skorodowane i
zablokowane połączenia.
Dzięki wysokiej zdolności
penetracji dociera do
najmniejszych pustek.
Uniwersalny smar z
funkcją ochrony antykorozyjnej.

Poprawia spływanie
dzięki wybranym mikroorganizmom. Zapobiega
powstawaniu przykrych
zapachów. Przy regularnym stosowaniu zapobiega zatykaniu.
100 % ekologiczny, ulega
biodegradacji.
Nie wpływa negatywnie
na ludzi, zwierzęta i
środowisko.

Płynny koncentrat
czyszczący, mikrobiologiczny. Przy regularnym
stosowaniu usuwa zapachy i osady.
100 % ekologiczny, ulega
biodegradacji.
Nie wpływa negatywnie
na ludzi, zwierzęta i
środowisko.

Zawartość

No artykułu

400 ml pojemnik

3029

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

1.000 ml butelka

3224

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

1.000 ml butelka

3228

5

Produkty do instalacji i
urządzeń grzejnych SANIT

SANIT
Środek do
czyszczenia
palników,
bezchlorowy

Tylko czyste kotły grzejne pracują ekonomicznie i nie szkodzą środowisku naturalnemu!
Już minimalne osady w kotle zwiększają zużycie paliwa nawet o 15 %.
Wiedzą to profesjonaliści i dlatego dbają o zapewnienie optymalnego spalania.
SANIT-CHEMIE ma najlepsze produkty do tego celu. Sprawdzone produkty markowe serii
SANIT-FAUCH to specjalne nowe produkty do wszelkiego rodzaju usterek, jakie użytkownik
napotyka w swojej codziennej praktyce.
Dopełnieniem oferty są dalsze specjalne produkty, np. napełniacze do naczyń buforowych
do wyrównania strat ciśnienia w naczyniach buforowych.

Usuwa szybko i aktywnie osady oleju, sadzy
i inne zanieczyszczenia
elementów palnika, jak
przewody kolanowe,
obudowy wewnętrzne,
wirniki dmuchaw, tarcze piętrzące, elektrody
zapłonowe itd.

Opakowanie

12

Fauch 300

Fauch 200

Fauch 410

Fauch 400

Do usuwania sadzy szklistej i smoły drzewnej w
kotłowniach opalanych
olejem i substancjami
stałymi.

Do usuwania sadzy z kotłowni kotłów
grzejnych.

Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

5 kg kanister

8011

10
1

Zawartość

No artykułu

500 ml butelka
5 kg kanister

8020
8021

Fauch 600

Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

5 kg kanister

8030

Fauch 610

Opakowanie

12
1

6

Zawartość

N° artykułu

5 kg kanister

8050

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

600 ml pojemnik

8060

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

400 ml pojemnik

8100

Fauch
Środek do
czyszczenia
kotłów kondensacyjnych

Fauch
Napełniacz do
naczyń
buforowych,
niepalny

SANIT
MAG
Napełniacz do
naczyń przeponowych

Produkt do usuwania
rdzy nalotowej z kotłów
grzejnych ze „stali szlachetnej nierdzewnej“.
Nadaje się również
do krzemowo-aluminiowych wymienników
ciepła.

Produkt do uzupełniania
i kontroli ciśnienia w naczyniach buforowych (w
komplecie odpowiedni
adapter).

Do uzupełniania i kontroli ciśnienia gazu w przeponowych naczyniach
rozszerzalnościowych,
w komplecie odpowiedni
adapter.
Zapobiega korozji w naczyniach ciśnieniowych.

Zawartość

No artykułu

Opakowanie

Zawartość

No artykułu

1 kg butelka
5 kg kanister

8120
8121

12

400 ml pojemnik

8200

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

600 ml pojemnik

8040

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

500 ml pojemnik

3196

SANIT
Spryskiwacz ciśnieniowy

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

400 ml pojemnik

3191

Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

1 sztuka

8703

12

Zawartość

No artykułu

400 ml pojemnik

8110

Adapter do napełniacza
do naczyń przeponowych z
urządzeniem odcinającym

1

Zawartość

No artykułu

1 sztuka

8700

Zawartość

No artykułu

6

1.000 ml butelka

3241

1

5 l kanister

3242

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

500 ml pojemnik

3193

SANIT
ProActiva
Do serwisowania i
konserwacji urządzeń
grzejnych i instalacji
w trudnodostępnych
miejscach, ale także
w łazience i kuchni.
Dzięki optymalnemu
ukształtowaniu szczotki
spoiny pozostają efektywne a jednocześnie
delikatnie oczyszczone.
Doskonały do zwalczania pleśni.

Opakowanie

Zawartość

No artykułu

1/10

1 sztuka

8710

SANIT
Rozpuszczalnik kamienia
urynowego

SANIT
KalkGranate®
Odkamieniacz
Specjalny środek
odwapniający na bazie innowacyjnych surowców. Doskonały
przeciwko wszelkim
osadom wapiennym,
zwłaszcza do czajników, kawiarek automatycznych, wanien
kąpielowych i natrysków parowych, wanien z hydromasażem.

Adapter dopasowany do napełniacza
do naczyń przeponowych. Po prostu
podłącz go do przeponowego naczynia
rozszerzalnościowego instalacji grzejnej i
skoryguj ciśnienie w naczyniu.

Opakowanie

Opakowanie

Do czyszczenia kotłów
grzejnych od strony
paleniska.
Poprawia przenikanie ciepła i umożliwia
oszczędzanie energii.
Rozpuszcza nawet
uporczywe, niepalne
warstwy. Neutralizuje
powierzchnię kotła i
chroni przed korozją.

W instalacjach ciepłej wody użytkowej, przy temperaturze od ok.
40 °C, gdy woda jest twarda, nasila się narastanie osadów wapiennych.
Jeżeli twarda woda jest dodatkowo agresywna, zjawiska korozyjne powodują
powstawanie osadów wapiennych i korozyjnych.
Ciśnienie wody spada, zmniejsza się przepływ, mogą pękać rury a w skrajnym
przypadku przewody mogą zarastać. SANIT-CHEMIE opracowała produkty
profilaktyczne, przeciwdziałające powstawaniu osadów wapiennych.
Łatwe użycie – maksymalna skuteczność i optymalna nieszkodliwość dla środowiska.

Czyszczenie bez
pozostałości silnie zabrudzonych
części palników.

Opakowanie

Specjalny
środek
czyszczący do czyszczenia komór paleniskowych
i wymienników ciepła aluminiowo-krzemowych od
strony paleniska. Usuwa
silne zanieczyszczenia z
komory paleniskowej. Zapewnia skuteczne przenikanie ciepła i umożliwia
oszczędzanie energii.
Gotowy do użycia.

Produkty do usuwania osadów
wapiennych SANIT

Fauch
Środek do
czyszczenia
palników
bezchlorowy

Czyszczenie bez
pozostałości silnie zabrudzonych
części palników.

Roztwór czyszczący do systemów grzejnych
opalanych gazem.

1

No artykułu

3198

Do łatwego zastosowania płynnych produktów SANIT-FAUCH.

Fauch
Środek do
czyszcznia
palników,
zawierający
chlor

Aerozol z Fauch 600.
Specjalny
środek
czyszczący do podgrzewaczy przepływowych
na gaz.

Opakowanie

Zawartość

500 ml pojemnik

SANIT
Środek do
czyszczenia
kotłów
grzejnych

SANIT
Płynny środek
do czyszczenia
wymienników
ciepła AlSi

Usuwa szybko i
aktywnie osady oleju,
sadzy i inne zanieczyszczenia elementów
palnika, jak przewody
kolanowe, obudowy
wewnętrzne, wirniki dmuchaw, tarcze
piętrzące, elektrody
zapłonowe itd.

Pianka w aerozolu z
Fauch 400. Specjalny
środek czyszczący do
kotłowni opalanych olejem.

Specjalny koncentrat do czyszczenia
kotłowni opalanych olejem.

Opakowanie

SANIT
Środek do
czyszczenia
palników,
zawierający
chlor

Opakowanie

20

Zawartość

No artykułu

750 ml butelka

3008

Superskuteczny profesjonalny rozpuszczalnik
osadów moczowych.
Superszybkie działanie.
Zapewnia czystość i
higienę, usuwając osady moczowe, wapienne
i korozyjne w miskach
ustępowych, pisuarach,
bidetach, umywalkach
itd.

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

500 ml butelka

3031

Opakowanie

SANIT
Odkamieniacz

SANIT
CitroPlus

Profesjonalny rozpuszczalnik osadów wapiennych o dużej skuteczności
do urządzeń domowych,
gastronomicznych, do
perlatorów, głowic natryskowych itd. Czyści
skutecznie, szybko i
delikatnie. Odporny na
gotowanie, chroni powierzchnie metali.

Do odkamieniania podgrzewaczy wody, ekspresów do kawy, pralek
i zmywarek do naczyń
oraz perlatorów i główek
prysznicowych. Trzykrotnie silniejszy od naturalnego kwasu cytrynowego.

Zawartość

No artykułu

30

250 ml butelka

3001

12

500 ml butelka

3002

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

500 ml butelka

3005

7

SANIT
Odkamieniacz

Profesjonalny koncentrat do szybkiego
i bezproblemowego usuwania osadów
wapiennych, rdzy, osadów moczu, kamienia kotłowego lub podobnych osadów z
rurociągów, wężownic grzejnych, kotłowni
itd. Silny i skuteczny, łatwy w użyciu.
Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

20 kg kanister

3021

Do usuwania osadów wapiennych, kamienia kotłowego i rdzy z kotłów grzejnych,
rurociągów i bojlerów ze stali, żeliwa, metali
kolorowych, żelaza, aluminium i tworzywa
sztucznego. Specjalnie opracowany dla
rzemiosła i działalności gospodarczej oraz
dla przemysłu.
Opakowanie

1
1

SANIT
KalkMax 500

1
1

Zawartość

No artykułu

5 l kanister
20 kg kanister

30035
3003

SANIT
Proﬁ Instant
Odkamieniacz
(proszek)
Wysoce skuteczny, profesjonalny odkamieniacz o
szybkim działaniu w postaci koncentratu. Wystarczy
wymieszać na miejscu z
wodą. Nie jest towarem niebezpiecznym Nie jest ciężki.
Prawie bezzapachowy.
Wystarcza do przygotowania 20 l odkamieniacza gotowego do użycia.

Do pasywowania i uszczelniania powierzchni
po czyszczeniu chemicznym.

Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

20 kg kanister

3024

System odkamieniania SANIT

Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

2.000 g pojemnik

3007

Zawartość

No artykułu

Model 500
Model 800

3303
3306

Urządzenie do szybkiego, bezpiecznego
i ekologicznego usuwania rdzy i osadów
wapiennych z term wody ciepłej, bojlerów,
gazowych i elektrycznych przyrządów grzejnych, podgrzewaczy przepływowych, wymienników ciepła, przewodów ciepłej wody.

Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

Mobil 2000

3317

Substancje czynne SANIT są optymalne. Nieważne, czy chodzi o usunięcie osadów wapiennych, kamienia kotłowego czy rdzy –
substancje czynne SANIT są ściśle dostosowane do swoich zadań
i wymogów ekologicznych. Przestrzeganie parametrów podanych w
tabeli wyboru SANIT gwarantuje bezpieczeństwo w każdej sytuacji.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
Produkt

Stosowane
stężenie

Proporcja
mieszanki
produkt/woda

SANIT
Odkamieniacz
3021

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
10 %

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
1:9

Rozpuszcza osady
wapienne, kamień
i rdzę

Rozpuszcza rdzę
50 - 100 %

Rozpuszcza rdzę
1:1 do 1:0

SANIT
Odkamieniacz

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
10 %

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
1:9

(do powierzchni
ocynkowanych)

Rozpuszcza rdzę
50 - 100 %

Rozpuszcza rdzę
1:1 do 1:0

SANIT
Odkamieniacz
3003

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
10 %

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
1:9

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
10 %

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
1:9

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
5 -10 %

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
1:100

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
30 - 50 %

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
1:2 - 1:1

Rozpuszcza rdzę
50 - 100 %

Rozpuszcza rdzę
1:1 do 1:0

SANIT
Kalk
Bombe®

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
33 - 100 %

Rozpuszcza
osady wapienne, kamień
1:3 - 1:1

SANIT
Kalk Granate®

bez rozcieńczania

bez rozcieńczania

SANIT
LF Pasywator

Do wykańczania
powierzchni
metalowych
5%

Do wykańczania
powierzchni
metalowych
1:19

SANIT
Środek zobojętniający

Do zobojętniania zużytych rozpuszczalników.
Przed utylizacją sprawdzić odczyn pH
uniwersalnym papierkiem wskaźnikowym.

3022

SANIT
Odkamieniacz

SANIT
do dezynfeji
wanien z
hydromasażem
Profesjonalna dezynfekcja od fachowca. Nadaje
się do wanien i basenów
z hydromasażem i kabin parowych wszystkich producentów. Dezynfekuje, usuwa algi,
legionelle, grzyby, bakterie, wirusy i ich zarodniki. Nie pieni się. Może
występować w stacjach
dozowania.
Opakowanie

6

Zawartość

No artykułu

1.000 ml butelka

3171

Lata
niezawodności i kompetencji

Urządzenia od odkamieniania SANIT są idealne. Opracowane przez
praktyków dla praktyków! Praktyczne, solidne w codziennym użytkowaniu i proste w obsłudze.

SANIT
Mobil 2000

Przenośne urządzenie do odkamieniania.
Idealny również do zastosowania w wąskich
przestrzeniach. Bez falistych pierścieni
uszczelniających. Wysoka wydajność do
41 l/min. SANIT KalkMax 800 z zaworem
przełączającym o zwiększonym ciśnieniu
tłoczenia do 6 m wysokości.
Opakowanie

SANIT
LF Pasywator

SANIT
Odkamieniacz,
odporny na gotowanie

3004

(do powierzchni
ocynkowanych)

SANIT
Profi Instant
Odkamieniacz

SANIT
CitroPlus

Żeliwo

Stal

Miedź/
stopy
Cynk i
Ocynkowane
miedzi (metale
stal ocynkowamateriały
kolorowe,
na
mosiądz)

Aluminium

Stal
szlachetna

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten
Telefon: +49 7131 90210-0
Faks:
+49 7131 404360
E-mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Emalia kwasoodporna

Automaty do
kawy/
ekspresy do
kawy/
Czajniki
elektryczne

= propozycja zastosowania; uwaga: po odkamienianiu systemy i urządzenia należy dokładnie wypłukać wodą i środkiem SANIT LF Pasywator.
Zapoznać się również z częścią dotyczącą odkamieniania w naszej instrukcji technicznej.
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SANIT KalkMax 500
Profesjonalne przenośne urządzenie do odkamieniania. Do szybkiego odkamieniania bojlerów o pojemności do 30 litrów,
do elektrycznych i gazowych podgrzewaczy przepływowych, term gazowych, podgrzewaczy wody itd. Ponadto sprawdza się
w przemyśle jako niezawodne urządzenie do usuwania osadów wapiennych z narzędzi chłodzonych wodą.
Optymalne wymiary również tam, gdzie jest mało miejsca. Niekapiący dzięki podłączeniu pompy przez zawór magnetyczny.
Bez falistych pierścieni uszczelniających. Wysoka wydajność 41l/Min – bardzo efektywne. Poręczne, solidne i wydajne – to
właśnie SANIT. Pojemnik roboczy 20 z kształtką redukcyjną.

8

SANIT Kalkmax 800 z zaworem przełączającym
Do płynnego przełączania zaworu z dopływu na odpływ, ze zwiększonym ciśnieniem tłoczenia do wysokości 6 m.

9

Dla dobra naszych dzieci.
Zespół firmy SANIT

Katalog w wersji kompaktowej 2019/maj 2019-01

Podobnie jak wobec naszych pracowników,
partnerów i klientów, postępujemy
odpowiedzialnie także wobec środowiska
naturalnego.

