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Čistý a chráněný po celý den - 
Početné studie dokazují, že zárodky 
chorob se velmi často přenášejí 
rukama. 

Proto platí: Hygiena a zdraví začíná 
perfektním čištěním rukou a péčí o 
ruce.

Kůže a ruce

Balení Obsah Kód Cena

12 400 ml kelímek 3206

Univerzální tuk s vy-
sokou přilnavostí pro 
všechny pracovní obory. 
Zajišťuje dlouhodobou, 
houževnatou, pružnou 
a pevnou vrstvu ma-
ziva. Vhodné pro O 
kroužky. Nepryskyřičnatí. 
Nepřipéká se a nekřehne 
při nízkých teplotách. 
Odolné proti slané 
vodě. Lze používat při 
teplotách od -30°C do 
+ 200°C.  

SANIT Mazivo 
s vysokou 
přilnavostí 

Balení Obsah Kód Cena

12 400 ml kelímek  3030  

SANIT Sprej pro 
vyhledávání 
netěsností 
DVGW

Spolkem DVGW ote-
stovaný prostředek 
pro vyhledávání i 
těch nejmenších 
netěsností u tlako-
vých, topných a 
vzduchových zařízení 
všeho druhu, trub-
ních vedení, ar-
matur, šroubových 
spojů, tlakových 
nádob, letovaných a 
svařovaných spojů. 

Balení  Obsah Kód Cena

12 750 ml láhev 3013

Koncentrovaný 
univerzální čisticí 
prostředek s 
vysokou rozpustnou 
silou pro znečištění 
olejem, tukem a jiný-
mi nečistotami na po-
vrchových plochách. 
Vhodný i pro použití v 
postřikovačích a vy-
sokotlakých parních 
čističích.

SANIT 
Ultra silný čisticí 
prostředek 
DU3000

Balení Obsah Kód Cena

12 400 ml kelímek 3029  

SANIT
Odstraňovač rzi 
MoS2

Uvolňuje rychle a 
bezproblémově zko-
rodované a zanesené 
spoje. Díky své vysoké 
tekutosti se dostane i 
do těch nejtěsnějších 
prostorů. Univerzální 
mazivo s antikorozní 
ochranou.

Balení Obsah Kód Cena

12 500 ml láhev 3087

Certifi kováno DVGW. 
Perfektní 
kluzný prostředek pro 
montáž všech plasto-
vých, trubních, 
objímkových a 
hadicových spojů. 
Nezávadnost pro 
kůži je akreditována 
profesním sdružením. 
Absolutně bez obsa-
hu kyselin a zásad. 
Lze použít do -5 °C. 
Výborná viskozita.  

SANIT Kluzný 
prostředek 
DVGW

Balení Obsah Kód Cena

12 1.000 ml láhev 3223

Pro hladký povrch a 
čisté okraje. Vytváří 
opticky bezvad-
nou spáru. Získá lesk 
těsnicí látky. Barevné 
pigmenty lásky se 
nevymývají. Snadno 
biologicky odbou-
ratelné tenzidy. Bez 
obsahu rozpouštědel. 
K okamžitému použití. 

SANIT
Vyhlazovací 
prostředek

Balení  Obsah Kód Cena

12  200 ml tuba   
 bílý 3232  

Sanitární 
silikon připravený k 
okamžitému použití. 
Není nutný žádný 
vytlačovací lis.  Neu-
trální silikon, odolný 
proti stárnutí. Kontro-
lované dávkování.

 Další barvy na požádání na 
 www.sanit-chemie.de 

SANIT ProDos® 
silikon

Balení  Obsah Kód Cena

24 100 ml láhev 3084
12 500 ml láhev 3083

Intenzivní čištění rukou 
díky abrazivní přísadě 
z polyuretanu. 
Výborná snášenlivost 
s kůží. Vynikající čisticí 
síla u tuku, oleje, rzi, 
mazných kovů a 
barev. Příjemná vůně. 
Perfektní pro dílny.

SANIT
Tekutá mycí 
pasta

Balení Obsah Kód Cena

12 1.000 ml láhev 3170  
1 10 l kanystr 317010  

Speciální čisticí 
prostředek na 
cementový poprašek 
na stavebních vozid-
lech a strojích, obkla-
dech a kabřinci, sklu 
a keramice a kovo-
vých a lakovaných 
površích. 

SANIT 
Profi BauF

Výrobky od společnosti SANIT-CHEMIE 
jsou vyvinuty od profesionálů pro profe-
sionály. 

U našich výrobků je dodrženo to, co 
slibujeme. Problém rozpoznán, problém 
zažehnán - s pomocníky na staveništích 
od společnosti SANIT je radost pracovat. 
Rychle, snadno, čistě a přirozeně ekolo-
gicky. 

Stavební pomocné prostředky
SANIT

Balení Obsah Kód Cena

6 1.000 ml láhev 3064

Vyvinuto výlučně pro 
odborníky!
Jedinečné a 
optimální řešení pro 
rychlé odstraňování 
odolných tukových 
usazenin, vlasů, celu-
lózových sloučenin, 
hygienických 
prostředků a totálních 
ucpání na organické 
bázi.

SANIT
RohrGranate® 
Prof. prostředek na 
čištění odpadů

Balení Obsah Kód Cena

6 1.000 ml láhev 3066  

Alternativní čisticí 
prostředek na 
trubky. Bez obsahu 
kyselin uvolňuje 
ucpání, především 
způsobené vlasy. 
Ideální pro ušlechtilou 
ocel a odpadní žlaby.

SANIT
RohrBombe®

Čisticí prostředek na 
odpady 

Balení Obsah Kód Cena

12 775 ml vědro 3073
1 10 l vědro 3074

Vysoce kvalitní mycí pasta 
(bez obsahu písku) pro ideální čištění i 
silně znečištěných rukou (např. tukem, 
olejem atd.) Žádné ucpání sifonů! 
Příjemný pocit při mytí.

SANIT Mycí pasta bez obsahu 
písku



Pouze čisté kotle pracují ekonomicky 
a ekologicky! Již minimální usazeniny 
v kotli zvyšují spotřebu paliv až o 15%. 
Profesionálové to vědí a pečují o op-
timální spalování. SANIT-CHEMIE nabízí 
pro tyto účely ty nejlepší výrobky.
Osvědčené značkové výrobky ze série 
SANIT-FAUCH jsou speciálně vyvinuty pro 
všechny případy poruchy, se kterými se 
uživatel denně potýká.  
Další speciální výrobky, jako např. plniče 
expanzních nádob pro vyrovnávání 
tlakových ztrát v expanzních nádobách 
celý program završují. 

Topenářské výrobky SANIT

Pro odstraňování sazí v topných kotlo-
vých systémech.

Balení  Obsah Kód Cena

1 5 kg kanystr 8011

 Fauch 200

Balení Obsah Kód Cena

10 500 ml  láhev 8020
1 5 kg kanystr 8021

Odstraňovač 
lesklých sazí a 
dřevného dehtu u 
topných kotlových 
systémů na topný olej 
a pevná paliva. 

Fauch 300

Balení Obsah Kód Cena

1 5 kg kanystr 8030

Koncentrovaný čisticí prostředek pro 
kotlové systémy na topný olej.

Fauch 400

Balení Obsah Kód Cena

12 600 ml kelímek 8040

Pěnový 
aerosol vytvořený z 
prostředku 
Fauch 400. Speciální 
čisticí prostředek pro 
kotlové systémy na 
topný olej. 

Fauch 410

Čisticí roztok pro plynové topné 
systémy.

Balení Obsah Kód Cena 

1 5 kg kanystr 8050

Fauch 600

Balení Obsah Kód Cena

12 600 ml kelímek 8060

Aerosol vytvořený z 
prostředku 
Fauch 600. Speciální 
čisticí prostředek pro 
plynové průtokové 
ohřívače.

Fauch 610

Balení Obsah Kód Cena

    12 400 ml kelímek 8110

Beze zbytku vyčistí 
silně znečistěné části 
hořáku.

Fauch Čisticí 
prostředek na 
hořáky řady, bez 
obsahu chloru

Balení Obsah Kód Cena

    12 400 ml kelímek 8100

Beze zbytku vyčistí 
silně znečistěné části 
hořáku.

Fauch Čisticí 
prostředek na 
hořáky řady, s 
obsahem chlóru 

Balení Obsah Kód Cena

12 1 kg láhev 8120
1 5 kg kanystr 8121

Produkt je určen pro 
odstraňování náletů 
rzi u topných kotlů z 
„ušlechtilé nerezové 
oceli“.  Vhodné i pro 
výměníky tepla ze sli-
tin křemíku a hliníku. 

Fauch Čisticí 
prostředek vy-
soce výhřevné 
kotle řady 

Balení Obsah Kód Cena

12 400 ml kelímek 8200

Výrobek pro doplňování 
a kontrolu tlaku plynu v 
expanzních nádobách 
(ve spojení s adapté-
rem).

Fauch 
Plnič expanzních 
nádob řady, 
nehořlavý

Balení Obsah Kód Cena

12 400 ml kelímek 3191  

Pro doplňování a 
kontrolu tlaku plynu v 
membránových 
expanzních 
nádobách ve spo-
jení s příslušným ad-
aptérem. Zabraňuje 
korozi v tlakových 
nádobách.

SANIT 
MAG Plnicí sprej 
pro expanzní 
nádoby

Balení Obsah Kód Cena

12 500 ml kelímek 3198  

Odstraňuje rychle 
a aktivně všechna 
znečištění tukem, 
olejem a rzí a ostatní 
nečistoty na dílech 
hořáku, jako jsou 
držáky trysek, vnitřní 
pouzdra, kola ven-
tilátoru, clony, zapalo-
vací elektrody atd.

SANIT Čisticí 
prostředek na 
hořáky, bez 
obsahu chlóru

Balení Obsah Kód Cena

12 500 ml kelímek 3196  

Odstraňuje rychle 
a aktivně všechna 
znečištění tukem, 
olejem a rzí a ostatní 
nečistoty na dílech 
hořáku, jako jsou 
držáky trysek, vnitřní 
pouzdra, kola ven-
tilátoru, clony, zapalo-
vací elektrody atd.

SANIT Čisticí 
prostředek na 
hořáky, s 
obsahem chlóru

Balení Obsah Kód Cena

1 1 kus 8700

Adaptér vhodný pro plnicí sprej pro 
expanzní nádoby. Jednoduše se připojí 
na membránovou expanzní nádobu a 
upraví se její tlak.

Adaptér pro plnicí sprej pro 
expanzní nádoby s uzávěrem



Balení Obsah Kód Cena

12 500 ml kelímek 3193  

Pro čištění spalo-
vacích dílů topných 
kotlů. Zlepšuje přenos 
tepla a šetří tak 
energii. Odstraňuje 
i nejsilněji ulpělé, 
nehořlavé povlaky. 
Neutralizuje povrch 
kotle a chrání proti 
korozi. 

SANIT Čisticí 
prostředek na 
topné kotle 

Balení Obsah Kód Cena

6 1.000 ml láhev 3241
1 5 l kanystr 3242

Speciální čisticí 
prostředek pro spalo-
vací části spalovacích 
komor a výměníků 
tepla ze slitin křemíku 
a hliníku. Odstraňuje 
silná znečištění ve spa-
lovacích komorách. 
Zajištění bezvadného 
přenosu tepla tak šetří 
energii. K okamžitému 
použití.  

SANIT 
Čisticí prostředek 
na výměníky 
tepla AlSi 

Balení Obsah Kód Cena

1 1 kus 8703

Pro snadnou aplikaci tekutých 
prostředků SANIT-FAUCH. 

SANIT Rozprašovač

Balení  Obsah Kód Cena

1/10 1 kus 8710

Pro servis a údržbu v 
oblasti topenářství a 
instalací na obtížně 
přístupných místech, 
ale i pro koupel-
ny a kuchyně. Díky 
optimálnímu tvaru 
kartáče se spáry 
vyčistí efektivně a 
přesto šetrně. Perfekt-
ní proti plísním.

SANIT
ProActiva

Profesionální prostředek pro rychlé a 
bezproblémové odstraňování vodního 
kamene, rzi, močového kamene, ko-
telního kamene nebo podobných usa-
zenin v potrubích, topných spirálách, 
kotlových systémech atd. Silný s vysok-
ou účinností, snadná aplikace. 

Balení  Obsah Kód Cena

1 20 kg kanystr 3021

SANIT Prostředek na odstraňo-
vání kamenných usazenin  

Balení Obsah Kód Cena

12 500 ml láhev 3005

Pro odstraňování vod-
ního kamene z přístrojů 
na přípravu horké vody, 
kávovary, pračky, 
myčky, perlátory a 
sprchové hlavice. 
Třikrát   silnější   než 
přírodní kyselina citro-
nová. 

SANIT 
CitroPlus

Balení Obsah Kód Cena

1 2.000 g krabice 3007  

Vysoce účinný, profesi-
onální, rychle působící 
prostředek na odstraňování 
vodního kamene v kon-
cent rované podobě. 
Jednoduše se přímo na 
místě smísí s vodou. Neje-
dná se o nebezpečnou lát-
ku. Žádné problémy s hmot-
ností. Téměř bez zápachu. 
Vydá až na 20 l prostředku 
na odstraňování vodního 
kamene připraveného k 
okamžitému použití. 

SANIT Prof. instant-
ní prostředek na 
odstraňování 
vodního kamene 

Balení Obsah Kód Cena

30 250 ml láhev 3001
12 500 ml láhev 3002

Profesionální, vysoce 
účinný odvápňovací 
prostředek pro 
domácí přístroje, 
gastronomii, perláto-
ry, sprchové hlavice 
atd. Zaručuje silné, 
rychlé a šetrné čištění. 
Odolný proti varu, s 
přísadou pro ochranu 
kovů.  

SANIT
Odstraňovač 
vodního kamene

Při teplotě vody cca od 40 °C se u tvrdé 
vody zvyšuje tvorba vodního kamene. 
Pokud je tvrdá voda navíc agresivní, 
dochází v důsledku korozivních procesů
k tvorbě usazenin rzi a vodního kamene. 
Sníží se tlak vody, sníží se průtok, mohou 
vzniknout trhliny v trubkách - a v 
extrémním případě se vedení úplně 
zanesou. 
Proti tomuto procesu vyvinula 
SANIT-CHEMIE preventivní prostředky 
proti vodnímu kameni. Jednoduchá 
aplikace - maximální účinnost a 
optimální šetrnost vůči životnímu 
prostředí.

Produkty k odstraňování 
vodního kamene SANIT

Balení Obsah Kód Cena

12 500 ml láhev 3031

Superskuteczny pro-
fesjonalny rozpusz-
czalnik osadów 
moczowych. Supers-
zybkie działanie.
Zapewnia czystość 
i higienę, usuwając 
osady moczowe, wa-
pienne i korozyjne w 
miskach ustępowych, 
pisuarach, bidetach, 
umywalkach itd.

SANIT 
Rozpouštědlo 
močového 
kamene

Balení Obsah Kód Cena

20 750 ml láhev 3008  

Speciální 
odvápňovací 
prostředek na inova-
tivní materiálové bázi. 
Vynikající proti všem 
vápenatým usa-
zeninám všeho druhu, 
obzvláště vhodný pro 
rychlovarné konvice, 
kávovary, parní lázně, 
sprchy, vířivky.

SANIT 
KalkGranate®

Odstraňovač 
vodního kamene

Balení Obsah Kód Cena

1 5 l kanystr 30035
1 20 kg kanystr 3003

Pro odstraňování vodního kamene, 
kotelního kamene a rzi v topných kot-
lích, potrubích a boilerech z oceli, litiny, 
barevných kovů, železa, hliníku a pla-
stu. Speciálně vyvinut pro komerční a 
průmyslové použití. 

SANIT 
Odstraňovač vodního 

kamene 

Balení  Obsah Kód Cena

1 20 kg kanystr 3024

Pro pasivaci a konzervaci povrchů po 
chemickém čištění.

SANIT LF Pasivační prostředek 

Balení  Obsah Kód Cena

1 Model 500 3303
1 Model 800 3306

Přenosné odvápňovací zařízení Ideální 
pro obtížně přístupné prostory. Žádné 
radiální těsnicí kroužky. Vysoký čerpací 
výkon až 41 l/min.
SANIT KalkMax 800  s přepínacím ven-
tilem a zvýšeným podávacím tlakem až 
do výšky 6 m

SANIT KalkMax 500 SANIT Mobil 2000

Balení  Obsah Kód Cena

1 Mobil 2000 3317

Odvápňovací zařízení pro rychlé, 
bezpečné a ekologické odstraňování 
usazenin rzi a vodního kamene pro 
zařízení na přípravu teplé vody, boilery, 
plynové a elektrické ohřívače vody, 
průtokové ohřívače, výměníky tepla, 
horkovodní potrubí. 



Vysoce kvalitní výrobky v kuchyni, 
koupelně nebo sanitárních prostorách 
kladou vysoké nároky na čištění a péči. 

Výrobky SANIT-CHEMIE jsou vyvinuty 
optimálně pro příslušnou oblast. 
Maximální péče a optimální ochrana 
od profesionálů.

Sanitární výrobky SANIT 

Balení Obsah Kód Cena

12 750 ml láhev 3025

Pro denní čištění v 
koupelnách a sa-
nitárních prostorách. 
Obzvláště šetrný 
vůči materiálům, 
zanechává lesk bez 
matných ploch a 
příjemnou vůni čistoty. 
Ideální proti vodnímu 
kameni. Zabraňuje 
opětovnému 
znečištění.

SANIT 
Čisticí prostředek 
na sanitární 
prostory DU100

Balení Obsah Kód Cena

6 1.000 ml láhev 3171

Profesionální desin-
fekce od odborníka. 
Vhodná pro vířivé 
vany, vířivky a parní 
kabiny od všech 
výrobců. Desinfi kuje, 
odstraňuje řasy, legi-
onely, plísně, bakte-
rie, viry a jejich spóry. 
Nepění. Lze ji používat 
i v dávkovacích sta-
nicích.

SANIT Dezinfekční 
prostředek na 
vířivky 

Balení Obsah Kód Cena

1 1 vědro
a 10 kusů 3056  

Aktivní čisticí tablety do WC 
splachovačů na bázi biologicky 
odbouratelných tenzidů.  Zbarvují vodu 
do modra a šíří příjemnou vůni. Perfekt-
ní pro vhazovací šachty výrobků Ge-
berit a TECE. 

SANIT 
Tablety do WC splachovačů 

Balení Obsah Kód Cena

5 1  sada s lahvičkami
5 x 100 ml 3247  

Skládá se z: 
SANIT Ultra silný čisticí prostředek DU3000
SANIT Koupelnový čisticí prostředek 2000 
SANIT Čisticí prostředek na sanitární 
prostory  DU100
SANIT Čisticí prostředek na sklo 
SANIT Plošný dezinfekční prostředek

SANIT Kompletní čisticí sada 
pro sanitární prostory 

Balení Obsah Kód Cena

12 750 ml láhev 3015

SANIT 
Koupelnový
čisticí prostředek
2000

Pro důkladné čištění 
sprchových stěn, kou-
pacích van, obkladů 
a armatur. Vysoká 
účinnost a ochrana 
proti skvrnám vodního 
kamene a vodním 
skvrnám a zbytkům 
mýdla. 

Balení  Obsah Kód Cena

20 100 ml láhev 30461  
12 750 ml láhev 3046  

Intenzivně působící 
odstraňovač nečistot 
pro všechny skleněné 
a plastové povrchy, 
jako jsou zrcadla, 
okenní tabule, auto-
mobilová skla, pro-
sklené dveře, zimní 
zahrady. Odstraňuje i 
nikotinové povlaky a 
dehet. 

SANIT 
Čistič oken/ 
Čisticí prostředek 
na sklo 

Balení  Obsah Kód Cena

12 500 ml láhev 3054

Pro rychlé čištění 
znečištěných spla-
chovacích nádrží. 
S vysokou silou, rychle 
a šetrně rozpouští 
vodní kámen resp. 
usazeniny.

SANIT 
Čisticí prostředek 
na splachovací 
nádrže

Balení Obsah Kód Cena

20 500 ml láhev 3067

Pro moderní a per-
fektní čištění všech 
možných 
sprchových žlabů. 
Snadná aplikace. 
Spolehlivě 
zbavuje sprchové 
žlaby vlasů a zbytků 
mýdla. 
Není agresivní vůči 
povrchům ani po-
trubím a těsněním.

SANIT 
Čisticí prostředek 
na sprchové 
žlaby

Balení Obsah Kód Cena

12 750 ml láhev 3040

SANIT  Pěnový 
čisticí prostředek 
na akrylové 
povrchy

Ideální čisticí a 
ošetřovací prostředek 
pro koupací a sprcho-
vé vany a jiné akrylo-
vé povrchy. Snadno 
a šetrně odstraňuje 
usazeniny vodního 
kamene, tuky a zbyt-
ky mýdla. Zajišťuje 
zářivý lesk.

Balení Obsah Kód Cena

12 1.000 ml láhev 3224

Pro zlepšení odtoku 
na bázi vybraných 
m i k r o o r g a n i s m ů . 
Zabraňuje obtěžování 
zápachem. Při pravidel-
ném používání působí 
jako prevence pro-
ti ucpání. 100% eko-
logický a biologicky 
odbouratelný. Nemá 
žádný negativní vliv na 
člověka, zvířata a životní 
prostředí. 

SANIT Bio 
Kapalný čistič 
trubek 

Balení Obsah Kód Cena

12 1.000 ml láhev 3228

Kapalný čisticí kon-
centrát na mikrobio-
logické bázi. Při pra-
videlném používání 
čistí a zabraňuje 
zápachům a usa-
zeninám. 100% eko-
logický a biologicky 
odbouratelný. Nemá 
žádný negativní vliv 
na člověka, zvířata a 
životní prostředí.

SANIT Bio 
čistič pisoárů 

Balení Obsah Kód Cena

12 500 ml láhev 3011

Odstraňuje vodní ká-
men a povlaky rzi, zbytky 
nečistot tuků a mýdla 
z armatur, sprchových 
hlavic, umyvadel, nere-
zových dřezů, obkladů, 
sprch a koupacích 
van.  Vhodný pro 
odstraňování vodního 
kamene ze žehliček, 
hrnců na vaření, myček 
a praček. 

SANIT 
Lešticí prostředek 
na armatury 



Zařízení na odstraňování vodního kamene od společnosti SANIT 
jsou perfektní. Byly vyvinuty od praktiků pro praxi! Praktická manipu-
lace, robustní pro každodenní použití a snadné na ovládání. 

Optimální účinné látky od SANIT. Je zcela jedno, zda jde o odstra-
nění usazenin vodního kamene, kotelního kamene nebo rzi, účinné 
látky od společnosti SANIT jsou přesně vyladěny na příslušný úkol 
a ekologické potřeby. Pokud se budete držet tabulky pro výběr vý-
robků společnosti SANIT, nikdy nemůžete minout. V případě nejas-
ností nás můžete rádi kontaktovat.

Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního Systém na odstraňování vodního 
kamene od SANIT-CHEMIEkamene od SANIT-CHEMIEkamene od SANIT-CHEMIE

Výrobek Koncentrace
pro použití 

Směšovací 
poměr výrobku 

s vodou 
Litina Ocel

Měď /
slitiny

mědi (barev-
né kovy, 
mosaz)

Zinkované 
materiály

Zinek a 
pozinkovaná 

ocel
Hliník Nerez

Kyselinám 
odolné 
smalty

Automaty
na kávu /

kávovary /
rychlovarné

konvice

SANIT 
Prostředek na 
odstraňování 

kamenných usa-
zenin 3021

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin 10%  

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin  1:9

Na odstraňování rzi 
50 - 100 %

Na odstraňování rzi 
1:1 až 1:0

SANIT 
Prostředek na 
odstraňování 

kamenných usa-
zenin 3022

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin 10%

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin 1:9

Na odstraňování rzi 
50 - 100 %

Na odstraňování rzi 
1:1 až 1:0

SANIT 
Prostředek na 
odstraňování 

vodního kamene  
3003

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin 
10 %

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin     
1:9

SANIT 
Prostředek na 
odstraňování 

vodního kamene 
3004

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin 
10 %

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin     
1:9

SANIT 
Instantní pro-
středek na od-

straňování vod-
ního kamene

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin 
5 - 10 %

Na odstraňování 
vodního kamene, 

 kamenných usazenin    
1:100

SANIT 
CitroPlus

Na odstraňování  vodního 
kamene,  kamenných usa-

zenin 30 - 50%

Na odstraňování vodního 
kamene,  kamenných usa-

zenin 1:2 - 1:1    

Na odstraňování rzi 
50 - 100 %

Na odstraňování rzi 1:1 až 
1:0

SANIT 
Kalk  Granate® neředěné neředěné

SANIT 
LF pasivační pro-

středek 

Pro ošetřování  kovových
povrchů

5 %

Pro ošetřování  kovových
povrchů

1:19

SANIT 
neutralizační 

prostředek

Pro neutralizaci použitých prostředků na 
odstraňování kamenných usazenin a rzi. 

Před likvidací zkontrolujte hodnotu 
pH univerzálním indikačním papírkem.

SANIT KalkMax 500
Profesionální přenosné odvápňovací zařízení Pro rychlé odstraňování vodního kamene u boilerů do 30 litrů, 
elektrických a plynových průtokových ohřívačů, plynových kondenzačních kotlů, ohřívačů vody atd. Mimo-
to se zařízení mimořádně dobře osvědčilo při odstraňování vodního kamene z vodou chlazeného nářadí.
Optimální rozměry i pro prostory s nedostatkem místa. Bezpečné proti vytečení, protože je čerpadlo na-
pojeno prostřednictvím elektromagnetického ventilu. Žádné radiální těsnicí kroužky. Vysoký čerpací výkon 
41 l/min – proto velmi efektivní. Skladné, robustní a výkonné – typicky SANIT. Pracovní nádrž 20 l včetně 
redukce.

SANIT Kalkmax 800 s přepínacím ventilem
pro plynulé přepínání ventilu z přívodu na zpátečku, se zvýšeným podávacím tlakem až do výšky 6 m.

  
 = návrh na použití; poznámka: Po odstranění vodního kamene je nutné systémy a zařízení důkladně vypláchnout vodou a pasivačním prostředkem 

SANIT. Prosím dodržujte také náš prospekt k tématu odstraňování vodního kamene.
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SANIT-CHEMIE 
Reinigungsmittel 
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360

E-mail:   
Internet: 

info@sanit-chemie.de
www.sanit-chemie.de
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Sanitární výrobky

SANIT Pěnový čisticí 
prostředek na 

akrylové povrchy

SANIT 
Lešticí prostředek na 

armatury 

SANIT 
Koupelnový čisticí 
prostředek 2000

SANIT 
Čisticí prostředek na 

sprchové žlaby

SANIT Čisticí 
prostředek na sani-

tární prostory DU100

SANIT 
Čisticí prostředek 

na sklo 

SANIT 
Čisticí prostředek na 
splachovací nádrže

Výrobky k odstraňování vodního kamene

SANIT
CitroPlus

SANIT
KalkGranate®

SANIT
Odstraňovač 

vodního kamene 

SANIT 
Rozpouštědlo 

močového kamene

Stavební pomocné prostředky

SANIT
Profi BauF

SANIT
RohrBombe®

SANIT
RohrGranate®

SANIT 
Ultra silný čisticí 

prostředek DU3000

Vířivky 

SANIT 
Dezinfekční pro-

středek na vířivky 
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Rádce pro čištěníRádce pro čištěníRádce pro čištěníRádce pro čištěníRádce pro čištěníRádce pro čištění

vhodné

nevhodné

lehké zabarvení, koroze

SANIT-CHEMIE 
Reinigungsmittel 
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail:   
Internet: 

info@sanit-chemie.de
www.sanit-chemie.de




