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Sanitární výrobky SANIT

Rádce pro čištění

let
spolehlivosti a způsobilosti

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.

vhodné

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

nevhodné

Minerální
kompozit

Křišťál

Keramika

Sklo

Kyselinám
odolné smalty

Granit

Mramor

Akryl

Pórovité
materiály

Dřevo

Nerez/chrom

Hliník

Zinek

Mosaz

Měď

Ocel

Výrobek

Litina

lehké zabarvení, koroze

Telefon: +49 7131 90210-0
Fax:
+49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Sanitární výrobky
SANIT Pěnový čisticí
prostředek na
akrylové povrchy

SANIT
Čisticí
prostředek na
sanitární
prostory DU100

SANIT
Lešticí prostředek na
armatury

SANIT
Čisticí prostředek na
sprchové žlaby
SANIT Čisticí
prostředek na sanitární prostory DU100
Balení

Obsah

Kód

Obsah

Kód

12

750 ml láhev

3025

12

500 ml láhev

3011

1

5 l kanystr

30255

1

10 l kanystr

3012

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
ProfiBauF

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

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

SANIT
Koupelnový čisticí
prostředek 2000

SANIT
Čisticí prostředek
na sklo

SANIT
Lešticí
prostředek na
armatury

Balení

Balení

SANIT
Koupelnový
čisticí
prostředek
2000

SANIT
Čisticí
prostředek na
splachovací
nádrže

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

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

Obsah

Kód

12

750 ml láhev

3015

1

10 l kanystr

3017

Balení

12

VI

2019

2

1

Obsah

Kód

1 vědro
a 10 kusů

3056

Obsah

Kód

750 ml láhev
10 l kanystr

3046
3047

SANIT
Čisticí
prostředek na
sprchové žlaby
Pro moderní a perfektní čištění všech
možných sprchových
žlabů. Snadná aplikace. Spolehlivě
zbavuje sprchové žlaby
vlasů a zbytků mýdla.
Není agresivní vůči
povrchům ani potrubím a těsněním.

Balení

Obsah

Kód

3054

20

500 ml láhev

3067

Balení

12

Obsah

Kód

750 ml láhev

3040

SANIT
Kompletní čisticí sada pro
sanitární prostory

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
Balení

5

Obsah

Kód

1 sada s lahvičkami
3247
5 x 100 ml

SANIT
Dezinfekční
prostředek na
vířivky
Profesionální desinfekce od odborníka.
Vhodná pro vířivé
vany, vířivky a parní kabiny od všech výrobců.
Desinﬁkuje, odstraňuje
řasy, legionely, plísně,
bakterie, viry a jejich
spóry. Nepění. Lze ji
používat i v dávkovacích stanicích.

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 Geberit,TECE, GROHE,
SANIT i CONEL VIS.
Balení

Ideální čisticí a
ošetřovací prostředek
pro koupací a sprchové vany a jiné akrylové
povrchy. Snadno a
šetrně odstraňuje usazeniny vodního
kamene, tuky a zbytky
mýdla. Zajišťuje zářivý
lesk.

Kód

SANIT
Ultra silný čisticí
prostředek DU3000
SANIT
Dezinfekční prostředek na vířivky

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

Obsah

SANIT
RohrGranate®

Vířivky

12
1

SANIT
Pěnový čisticí
prostředek na
akrylové
povrchy

500 ml láhev

SANIT
Tablety do WC
splachovačů

SANIT
RohrBombe®

Balení

SANIT
Čistič oken/
Čisticí
prostředek na
sklo

Balení

6

Obsah

Kód

1.000 ml láhev

3171

3

Balení

6

Stavební pomocné prostředky SANIT

Kůže a ruce

Výrobky od společnosti SANIT-CHEMIE jsou vyvinuty od profesionálů pro profesionály.

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

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 ekologicky.

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

SANIT
RohrGranate®
Prof. prostředek
na čištění
odpadů

SANIT
RohrBombe®
Čisticí
prostředek na
odpady

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

Alternativní čisticí
prostředek na trubky.
Bez obsahu kyselin
skvěle uvolní organické odpadní látky,
jako jsou zbytky masa,
potravin, tuky, zeleniny a především vlasy.
Neuvolňuje nebezpečné
výpary a není agresivní
vůči potrubí, těsněním
nebo usazovacím
nádržím. Použití je snadné a spotřeba šetrná.

Obsah

Kód

1.000 ml láhev

3064

Balení

6

Obsah

12

3066

SANIT

SANIT
ProﬁBauF

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

Speciální čisticí
prostředek na
cementový poprašek
na stavebních vozidlech a strojích, obkladech a kabřinci, sklu a
keramice a kovových a
lakovaných površích.

Vyhlazovací
prostředek

Balení

Kód

1.000 ml láhev

Obsah

Kód

1.000 ml láhev

3223

Balení

12
1

Obsah

Kód

1.000 ml láhev
10 l kanystr

3170
317010

SANIT
Sprej pro
vyhledávání
netěsností
DVGW

SANIT
Ultra silný
čisticí
prostředek
DU3000

Spolkem DVGW otestovaný prostředek
pro vyhledávání i
těch nejmenších
netěsností u tlakových, topných a
vzduchových zařízení
všeho druhu, trubních vedení, armatur, šroubových
spojů, tlakových
nádob, letovaných a
svařovaných spojů.
Balení

12

Obsah

Kód

400 ml kelímek

3030

Koncentrovaný univerzální čisticí prostředek
s vysokou rozpustnou
silou pro znečištění
olejem, tukem a jinými
nečistotami na povrchových plochách.
Vhodný i pro použití v
postřikovačích a vysokotlakých parních
čističích.
Balení

12

Obsah

Kód

750 ml láhev

3013

SANIT
Kluzný
prostředek
DVGW

12

Obsah

Kód

500 ml láhev

3087

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.

Balení

12
1

Obsah

Kód

775 ml vědro
10 l vědro

3073
3074

Balení

12

Obsah

Kód

400 ml kelímek

3029

Univerzální tuk s vysokou přilnavostí pro
všechny pracovní obory.
Zajišťuje dlouhodobou,
houževnatou, pružnou
a pevnou vrstvu maziva.
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.
12

4

Obsah

Kód

400 ml kelímek

3206

Balení

24
12

Obsah

Kód

100 ml láhev
500 ml láhev

3084
3083

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

SANIT
Mazivo
s vysokou
přilnavostí

Balení

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
Odstraňovač
rzi MoS2

Certiﬁkováno DVGW.
Perfektní kluzný
prostředek pro montáž
všech plastových, trubních, objímkových a
hadicových spojů.
Nezávadnost pro kůži
je akreditována profesním sdružením.
Absolutně bez obsahu
kyselin a zásad.
Lze použít do -5 °C.
Výborná viskozita.
Balení

SANIT
Tekutá mycí
pasta

SANIT
Mycí pasta bez
obsahu písku

Balení

12

SANIT
Bio Kapalný
čistič trubek

SANIT
Bio čistič pisoárů

Pro zlepšení odtoku
na bázi vybraných
mikroorganismů.
Zabraňuje obtěžování
zápachem.
Při pravidelném
používání působí jako
prevence proti ucpání.
100 % ekologický a biologicky odbouratelný.
Nemá žádný negativní
vliv na člověka, zvířata
a životní prostředí.

Kapalný čisticí koncentrát na mikrobiologické
bázi. Při pravidelném
používání čistí a
zabraňuje zápachům
a usazeninám.
100 % ekologický a biologicky odbouratelný.
Nemá žádný negativní
vliv na člověka, zvířata
a životní prostředí.

Obsah

Kód

1.000 ml láhev

3224

Balení

12

Obsah

Kód

1.000 ml láhev

3228

5

Topenářské výrobky SANIT

SANIT
Środek do
czyszczenia
palników,
bezchlorowy

Pouze čisté kotle pracují ekonomicky a ekologicky!
Již minimální usazeniny v kotli zvyšují spotřebu paliv až o 15 %.
Profesionálové to vědí a pečují o optimální 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.

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

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

Pro odstraňování sazí v topných kotlových
systémech.

Balení

1

Obsah

Kód

5 kg kanystr

8011

10
1

Obsah

Kód

500 ml láhev
5 kg kanystr

8020
8021

Fauch 600

Zawartość

No artykułu

500 ml pojemnik

3198

Balení

1

Obsah

Kód

5 kg kanystr

8030

Fauch 610
Aerosol vytvořený z
prostředku Fauch 600.
Speciální čisticí
prostředek pro plynové průtokové ohřívače.

1

Obsah

Kód

5 kg kanystr

8050

Balení

12

Obsah

Kód

600 ml kelímek

8060

Fauch
Čisticí
prostředek
vysoce
výhřevné kotle
řady
Produkt je určen pro
odstraňování náletů
rzi u topných kotlů z
„ušlechtilé nerezové
oceli“. Vhodné i pro
výměníky tepla ze slitin
křemíku a hliníku.

Balení

12
1

6

Obsah

Kód

1 kg láhev
5 kg kanystr

8120
8121

Balení

12

Balení

12

Obsah

Kód

600 ml kelímek

8040

Fauch
Čisticí
prostředek na
hořáky řady, s
obsahem
chlóru

Beze zbytku vyčistí
silně znečistěné části
hořáku.

Beze zbytku vyčistí
silně znečistěné části
hořáku.

Balení

12

Obsah

Kód

400 ml kelímek

8110

SANIT
MAG Plnicí
sprej pro e
xpanzní
nádoby

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

Pro doplňování a kontrolu tlaku plynu v
membránových
expanzních nádobách
ve spojení s příslušným
adaptérem. Zabraňuje
korozi v tlakových
nádobách.

Obsah

Kód

8200

Zawartość

No artykułu

500 ml pojemnik

3196

Opakowanie

1

Zawartość

No artykułu

1 sztuka

8703

Balení

12

Obsah

Kód

400 ml kelímek

3191

Balení

12

Obsah

Kód

400 ml kelímek

8100

Obsah

Kód

1 kus

8700

Zawartość

No artykułu

6

1.000 ml butelka

3241

1

5 l kanister

3242

Opakowanie

12

Zawartość

No artykułu

500 ml pojemnik

3193

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

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.

SANIT
KalkGranate®
Odstraňovač
vodního
kamene
Speciální
odvápňovací
prostředek na inovativní materiálové
bázi. Vynikající proti
všem vápenatým usazeninám všeho druhu,
obzvláště vhodný pro
rychlovarné konvice,
kávovary, parní lázně,
sprchy, vířivky.

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

1

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.

Produkty k odstraňování
vodního kamene SANIT

Adaptér pro plnicí sprej
pro expanzní nádoby s
uzávěrem

Balení

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.

SANIT
ProActiva

Do łatwego zastosowania płynnych produktów SANIT-FAUCH.

Fauch
Čisticí
prostředek na
hořáky řady,
bez obsahu
chloru

Fauch
Plnič
expanzních
nádob řady,
nehořlavý

400 ml kelímek

12

SANIT
Spryskiwacz ciśnieniowy

Čisticí roztok pro plynové topné systémy.

Balení

Opakowanie

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.

Pěnovýaerosol
vytvořený z prostředku
Fauch 400.
Speciální čisticí
prostředek pro kotlové
systémy na topný olej.
Koncentrovaný čisticí prostředek pro kotlové systémy na topný olej.

Balení

SANIT
Środek do
czyszczenia
palników,
zawierający
chlor

Balení

20

Obsah

Kód

750 ml láhev

3008

Balení

12

SANIT
Rozpouštědlo
močového
kamene

SANIT
Odstraňovač
vodního
kamene

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

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

Obsah

Kód

500 ml láhev

3031

Balení

Obsah

Kód

30

250 ml láhev

3001

12

500 ml láhev

3002

SANIT
CitroPlus
Pro odstraňování
vodního kamene z
přístrojů na přípravu
horké vody, kávovary,
pračky, myčky, perlátory a sprchové hlavice.
Třikrát silnější než
přírodní kyselina citronová.

Balení

12

Obsah

Kód

500 ml láhev

3005

7

SANIT
Odstraňovač vodního
kamene

Pro odstraňování vodního kamene,
kotelního kamene a rzi v topných kotlích, potrubích a boilerech z oceli, litiny,
barevných kovů, železa, hliníku a plastu. Speciálně vyvinut pro komerční a
průmyslové použití.
Balení

1
1

Obsah

Kód

5 l kanystr
20 kg kanystr

30035
3003

SANIT
Prostředek na odstraňo-vání
kamenných usazenin

Profesionální prostředek pro rychlé a
bezproblémové odstraňování vodního
kamene, rzi, močového kamene, kotelního kamene nebo podobných usazenin v potrubích, topných spirálách,
kotlových systémech atd. Silný s vysokou
účinností, snadná aplikace.
Balení

1

SANIT
KalkMax 500

Obsah

Kód

20 kg kanystr

3021

SANIT
LF Pasivační prostředek

1

Obsah

Kód

20 kg kanystr

3024

Balení

1

Obsah

Kód

2.000 g krabice

3007

Výrobek

Balení

1
1

Obsah

Kód

Model 500
Model 800

3303
3306

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.
Balení

1

Obsah

Kód

Mobil 2000

3317

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

Optimální účinné látky od SANIT. Je zcela jedno, zda jde o odstranění 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 výrobků společnosti SANIT, nikdy nemůžete minout. V případě nejasností nás můžete rádi kontaktovat.

SANIT
Mobil 2000

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

let
spolehlivosti a způsobilosti

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

Vysoce účinný, profesionální, rychle působící
prostředek na odstraňování
vodního kamene v koncentrované podobě. Jednoduše
se přímo na místě smísí s
vodou. Téměř bez zápachu.
Vydá až na 20 l prostředku
na odstraňování vodního
kamene připraveného k
okamžitému použití.

Pro pasivaci a konzervaci povrchů po
chemickém čištění.

Balení

Systém na odstraňování vodního
kamene od SANIT-CHEMIE

SANIT
Prof. instantní
prostředek na
odstraňování
vodního kamene

Koncentrace
pro použití

Směšovací
poměr výrobku
s vodou

SANIT
Prostředek na
odstraňování
kamenných
usazenin 3021

Na odstraňování
Na odstraňování
vodního kamene,
vodního kamene,
kamenných usazenin 10% kamenných usazenin 1:9

SANIT
Prostředek na
odstraňování
kamenných
usazenin 3022

Na odstraňování
Na odstraňování
vodního kamene,
vodního kamene,
kamenných usazenin 10% 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
prostředek na
odstraňování
vodního kamene

Na odstraňování
vodního kamene,
kamenných usazenin
5 - 10 %

Na odstraňování
vodního kamene,
kamenných usazenin
1:100

Zinek a
pozinkovaná
ocel

Hliník

Nerez

Kyselinám
odolné
smalty

Automaty
na kávu /
kávovary /
rychlovarné
konvice

Na odstraňování vodního Na odstraňování vodního
kamene, kamenných
kamene, kamenných
usazenin 30 - 50 %
usazenin 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
prostředek

Pro ošetřování kovových
povrchů
5%

Pro ošetřování kovových
povrchů
1:19

SANIT
neutralizační
prostředek

Ocel

Zinkované
materiály

E-mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Na odstraňování rzi
1:1 až 1:0

Na odstraňování rzi
50 - 100 %

SANIT
CitroPlus

Litina

Měď /
slitiny
mědi (barevné kovy,
mosaz)

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

Pro neutralizaci použitých prostředků na
odstraňování kamenných usazenin a rzi.
Před likvidací zkontrolujte hodnotu
pH univerzálním indikačním papírkem.

= 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.

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