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

Katalog Kompakt
Kompakt katalógus

SANIT
Építőipari segédanyagok

A SANIT-CHEMIE termékeit proﬁk fejlesztik
és proﬁknak készül.
Termékeink hozzák az ígéreteket. A probléma felismerve, a probléma elhárítva - a
SANIT építészeti segédanyagaival öröm
a munkavégzés. Gyors, egyszerű, tiszta
és természetesen környezetbarát.

Csomagolás

6

Csomagolás

12

12

SANIT
RohrBombe®
lefolyótisztító

Kizárólag szakembereknek kifejlesztve,
magas kénsavtartalmú. Egyedülálló és
optimális tisztítószer
a makacs zsíros
lerakódások, haj,
cellulóz, higienia
termékek gyors
feloldására a szifonok teljes elzáródásmentesítésére.

Az alternatív
csőtisztító – savmentesen szünteti meg a
dugulásokat, különösképpen amit haj, szőr
okozott. Kivállóan alkalmas rozsdamentes
és esőcsatornákban
lévő dugulások feloldására is.

Tartalom

Cikkszám

1.000 ml ﬂakon

3064

Ár

SANIT
Szivárgáskereső
Spray DVGW

SANIT
Extra Erős Tisztító
DU3000

Minősített sikósítószer.
Alkalmazható minden
műanyag csövekhez
és idomokhoz amelyek tokoskötéssel és
gumitömítéssel vannak ellátva. Teljesen
bőrbarát abszolút
sav- és lúgmentes.
Akár -5°C-ig alkalmazható. Kiváló viszkozítású.

DVGW tanusított
szivárgáskereső spray,
felfedezi vele a legkisebb szivárgásokat
gáz- és préslevegő
rendszerekben,
alkalmazható minden
csővezetékre,
armatúrákra, csavarzatokra, nyomástartókra, forrasztott- és hegesztett
kötésekre.

Koncentrált univerzális tisztítószer
nagy oldóképeséggel a felületeken
lévő olajokra, zsírokra és különböző
ennyeződésekre.
Egyszerű, gyors és alapos tisztítás. Alkalmazható permetezőkbe
illetve gőztisztítókba is.

Tartalom

Cikkszám

500 ml ﬂakon

3087

Ár

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

400 ml spray

Ár

3030

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

750 ml ﬂakon

3013

Csomagolás

6

SANIT
Kenőszappan
DVGW

Ár

Tartalom

Cikkszám

1.000 ml ﬂakon

3066

SANIT
Rozsdaoldó
Spray MoS2
Gyorsan és probléma
mentesen oldja a
korrodált és oldhatatlannak tűnő kötéseket. A legkisebb réseket is kitölti a magas
kapillárisképessége
miatt. Egyben egy
univerzális kenőanyag
korrózióvédelemmel.
MoS2-t tartalmaz.

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

400 ml spray

3029

Ár

SANIT
Simítóanyag

SANIT
Tapadó
kenőanyagok

SANIT
Padló tisztító

Használatra kész szaniter szilikon. Nincs szükség szilikonpisztolyra.
Természetesen hálózódó szilikon, ellenáll
az elöregedésnek.
Kontrollált adagolás.

A sima felület és a
tiszta élek érdekében.
Az eredmény optikailag kifogástalan
fúga. A tömítőanyag
felületének fényével megegyező. Az
anyag színpigmentjei
nem mosódnak ki.
Biológiailag könnyen
lebomló felületaktív
anyagok. Oldószermentes. Használatra
kész.

Univerzális tapadó
kenőanyagok szinte
bármilyen munkaterületre. Tartós, viszkoplasztikus, nyomásálló kenést képez. O-gyűrűvel
összeférhető. Nem
ragad. Nem fröccsen
szét és nem válik
rideggé a hidegtől. Sós
víznek ellenáll.
-30°C és + 200°C között
alkalmazható.

Szappanbázisú padlótisztítószer az összes
vízálló padlózathoz.
Törléssel tisztít és ápol,
hidratált polírozható
felületet hagy. Csúszásmentes, antisztatikus, selyemfényű
védőréteget ad.
Viasz és oldószer
mentes.

Tartalom

Cikkszám

200 ml adag
fehér

3232

Ár

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

1.000 ml ﬂakon

3223

Ár

Csomagolás

12

SANIT
ProﬁBauF

SANIT Folyékony
paszta

A speciális tisztító
építési járművek és
gépek cementfátyola ellen, csempe és
tégla, üveg és kerámia, valamint fém és
festett felületek
tisztításához.

Kíméletesen, takarékosan és gazdaságosan tisztítja az
erősen szennyezett
iparoskezet a mosdóhelyiségben és az
építkezésen.

Tartalom

Cikkszám

400 ml spray

3206

Ár

Cikkszám

12
1

Tartalom

Cikkszám

1.000 ml ﬂakon
10 l kanna

31291
3129

DEKRA minősített
fagyálló szélvédő
mosó folyadék, minden
járműtípushoz.
Nem kenődik és
nem hagy csíkot. Nem bántja
a gumit és egész
évben használható a szélvédő
tisztítására. Minden
szórórendszerrel használható. 200 l-es
hordós kiszerelésben is elérhető.

Tartalom

Cikkszám

Tartalom

Cikkszám

Tartalom

Cikkszám

1.000 ml ﬂakon

3170

24

100 ml ﬂakon

3084

1

5 l kanna

3273/3276

1

10 l kanna

317010

12

500 ml ﬂakon

3083

1

20 l kanna

3274/3277

Ár

Csomagolás

Ár

Ár

SANIT Szélvédőmosó
koncentrátum -30/-60 °C

12

Csomagolás

Ár

SANIT ProDos®
szilikon

* További színek kérésre vagy a következő
címen: www.sanit-chrmie.de

Csomagolás

SANIT
RohrGranate®
lefolyótisztító

Csomagolás

Ár

SANIT Termékek kazánok
tisztításához
Csak tiszta kazánok működnek gazdaságosan és környezetkímélő módon.
Még a minimális lerakódások is megnövelik akár 15%-kal is az tüzelőanyagfogyasztást. A proﬁk ezt jól tudják és ők
mindig az optimális tüzelésről akarnak
gondoskodni.
A SANIT-FAUCH sorozatának bevált
márkás termékei célirányos fejlesztések az olyan zavaró esetekre, amelyekkel a felhasználó naponta találkozik. További speciális termékek, mint
pl. tartálytöltő a tágulási tartályok
nyomáscsökkenésének kiegyenlítésére
teszik teljessé a kínálatunkat.

Fényeskorom- és
fakátrányoldó olaj- és
fatüzelésű
kazánok füstgáz oldalához,
égőteréhez.
Pehely (matt) korom eltávolító katalizátor folyadék minden tüzelőanyagű
tűztérhez, hőhasznosítók égőtér és füstgáz oldalához.

Csomagolás

1

Fauch 410

Fauch 400

Fauch 300

Fauch 200

Tartalom

Cikkszám

5 kg kanna

8011

Ár

Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

10

500 ml ﬂakon

8020

1

5 kg kanna

8021

Fauch 600

Fauch 610

Hab-aerosol Fauch
400-ból.
Speciális tisztító olajjal
működtetett kazánberendezésekhez.

1

Tartalom

Cikkszám

5 kg kanna

8030

Fauch 610 Spray
speciális tisztító
gáztüzelésű
kéményes (zárt
égésterű) kazánok és
átfolyós vízmelegítők
égőteréhez.
Tisztító folyadék gáztüzelésű berendezések égőtér és füstgáz oldalához.

Tisztító koncentrátum olajtüzelésű
berendezések égőtér és füstgáz
oldalához.

Csomagolás

Ár

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

600 ml spray

8040

Ár

Csomagolás

1

Tartalom

Cikkszám

5 kg kanna

8050

Ár

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

600 ml spray

8060

hosszabító cső 1 darab

Csomagolás

12

8702

Fauch
égőtisztító spray
klórtartalmú

Fauch
Kondenzációs
kazán tisztító

Fauch
tartálytöltő nem
éghető

Maradványmentes
tisztítás az erősen
szennyeződött
égőalkatrészekhez.

Maradványmentes
tisztítás az erősen
szennyeződött
égőalkatrészekhez.

A termék eltávolítja a
füstgáz oldali lerakódásokat kondenzációs gázkazánoknál.
Használható
rozsdamentes és
aluminium-szilicium
hőcserélőkhez.

Termék a tágulási
tartályok nyomásának
kiegészítéséhez és
ellenőrzéséhez
(csatlakoztatásához
adapter szükséges).

Tartalom

Cikkszám

400 ml spray

8110

Ár

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

400 ml spray

8100

Az adaptert illeszkedik az összes tágulási tartályhoz. Egyszerű a fűtési tágulási
tartályokhoz való csatlakoztatás és a
légoldali nyomás korrigálás.

1

Ár

Fauch
égőtisztító spray
klórmentes

Adapter a tágulási tartály
feltöltőhöz

Csomagolàs

Ár

Tartalom

Cikkszám

1 darab

8700

Ár

Csomagolás

12

Ár

Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

12

1 kg ﬂakon

8120

1

5 kg kanna

8121

Ár

12

SANIT
MAG tágulási
tartály feltöltő

SANIT Égő tisztító,
klórmentes

Membrános
kialakítású tágulási
tartályok légoldali
nyomás kiegészítéséhez vagy felülvizsgálatához. Csatlakoztatásához adapter
szükséges. Jelentősen
csökkenti a tágulási
tartály korrózióját.

Gyorsan és aktívan
távolítja el zsír-, olaj-,
korom- és különleges lerakódásokat
az égőalkatrészeiről,
mint pl . a fúvóka
alkatrészek, ház belső
felületei, ventilátor
lapátok, csappantyúk, gyújtóelektródák, stb.

Tartalom

Cikkszám

400 ml spray

3191

Àr

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

500 ml spray

3198

Csomagolás

Ár

Tartalom

Cikkszám

400 ml spray

8200

Ár

SANIT Égő tisztító,
klórtartalmú
Gyorsan és aktívan
távolítja el zsír-, olaj-,
korom- és különleges lerakódásokat
az égőalkatrészeiről,
mint pl . a fúvóka
alkatrészek, ház belső
felületei, ventilátor
lapátok, csappantyúk, gyújtóelektródák, stb.

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

500 ml spray

3196

Ár

Csomagolás

12

SANIT
Égőtisztító spray

SANIT
AlSi hőcserélő
tisztító

Kazánok tűztér oldali
tisztításához. Javítja
a hőátadást és energiát spórol. Feloldja
a makacs, tapadó,
nem éghető égéslerakódásokat. Semlegesíti a hőcserélő
felületét és véd a
korrózió ellen.

Tüzelőoldali speciális
tisztítószer alumíniumszilícium égéstérhez
és hőcserélőhöz. Eltávolítja az égéstérben
előforduló makacs
szennyeződéseket.
Kifogástalan
hőátmenetet biztosít,
ezáltal energiatakarékos. Használatra kész.

Tartalom

Cikkszám

500 ml spray

3193

Ár

Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

6

1.000 ml ﬂakon

3241

1

5 l kanna

3242

SANIT kézi permetező

Ár

Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

1 darab

8703

hosszabító 27cm 1 darab

8704

kézi permetező

Ár

Csomagolás

1

Tartalom

Cikkszám

20 kg kanna

3006

Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

2.000 g adag

3007

Ár

Ár

Kémiai tisztítások után passzíválja a
különböző fém felületeket.

Csomagolás

1

Tartalom

Cikkszám

20 kg kanna

3024

Ár

Tartalom

Cikkszám

500 ml ﬂakon

3031

Ár

Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

30

250 ml ﬂakon

3001

12

500 ml ﬂakon

3002

Ár

SANIT
Vízkőoldó (KalkLöser)

SANIT Vízkőoldó (SteinLöser)

Acélból, öntöttvasból, színesfémből,
vasból, alumíniumból és műanyagból
készült fűtőkazánokban, sővezetékekben
és bojlerokban vízkő, kazánkő és
rozsda oldásához. Speciálisan kisipari,
kézműipari, valamint ipari célokra is
fejlesztve.

Proﬁ koncentrátum, amely gyorsan és
problémamentesen távolítja el a vízkövet, rozsdát, húgykövet, kazánkövet vagy hasonló lerakódásokat a
csővezetékekből, fűtőcsövekből, kazánokból stb. Erőteljes és nagyhatékonyságú, egyszerűen felhasználható.

Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

1

5 l kanna

30035

1

20 kg kanna

3003

SANIT Fémfelület passzíváló

Forró vizet használó készülékek, kávégépek, mosó- és mosogatógépek,
valamint perlátorok és zuhanyfejek
vízkőmentesítésére. Háromszor erősebb,
mint a természetes citromsav.

Ár

Professzionális, nagyhatékonyságú
vízkőoldó szer
háztartási gépekhez,
gastronómiai terüetekhez, perlátorokhoz,
zuhanyfejekhez stb.
Erősen tisztít,
gyors és kíméletes.
Kifőzhető fémvédelemmel.

1

SANIT CitroPlus

Cikkszám

8710

A proﬁ vízkőoldó nagyobb tisztítóerővel.
Nagyon gyors hatás.
Higiénikusan tisztítja a
lerakódásokat, pl. húgykövet vizeldéknél,
vizkövet és rozsdát a
WC-kből, vizeldékből,
bidéknél, mosdóknál
stb.

Rendkívül hatékony,
professzionális, gyorsan
ható vízkőmentesítő
koncentrátum. A helyszínen egyszerűen vízzel
összekeverendő. Nem
veszélyes anyag. Nincs
tömegprobléma. Szinte
szagtalan. Az eredmény
20 liter használatra kész
vízkőoldó koncentrátum.

3005

Tartalom

1 derab

A kemény víz hevítésekor körülbelül
40°C-tól intenzív vízkőlerakódás
tapasztalható. Ha emellett a kemény
víz agresszív is, akkor a korróziós
folyamatok miatt vízkő- és rozsdalerakódások is keletkezhetnek.
A víznyomás és az áramlási sebesség is
csökkenhet, ami csőtörést is
okozhat - szélsőséges esetekben akár
teljes csőelzáródást hozva létre.
Ezzel szemben fejlesztette ki a
SANIT-CHEMIE vízkő lerakódást
megelőző termékeit. Könnyen használható – hatása maximális, környezetre
optimális.

Forró vizet használó
készülékek, kávégépek, mosó- és
mosogatógépek,
valamint perlátorok és zuhanyfejek
vízkőmentesítésére.
Háromszor erősebb,
mint a természetes
citromsav.

Cikkszám

1/10

SANIT
Vízkőoldó

SANIT Proﬁ instant
vízkőoldó

500 ml ﬂakon

Csomagolás

SANIT
Húgykőoldó

SANIT
CitroPlus

Tartalom

Ár

SANIT
Vízkőtelenítő termékek

12

12

Szervizhez és karbantartáshoz fűtési illetve
kivitelezési területen
nehezen elérhető
helyekre, de ugyanakkor fürdőben és
konyhában is alkalmazható. Az optimális
kefe száliránynak
köszönhetően fugákból aktívan és különösen kíméletesen
tisztít. Tökéletes a penész ellen.

SANIT-FAUCH folyadékok egyszerű felvitelére alkalmazható kézi permetező.
A permetező teljesen saválló, robosztus és tartós. Ezen kívűl hosszabító fúvóka is csatlakoztatható hozzá (27cm) a
nehezen hozzáférhető helyekre.

Csomagolás

Csomagolás

SANIT
ProActiva

Ár

Csomagolás

1

Tartalom

Cikkszám

20 kg kanna

3021

Ár

SANIT KalkMax 500

SANIT Mobil 2000

Hordozható vízkőmentesítő készülék. Szűk terek esetén ideális. Nincs
tengelytömítő-gyűrű. Akár 41 l/perc
szállítási térfogat.
SANIT KalkMax 800 átkapcsoló szeleppel
és megnövelt szállítónyomással akár 6
méterig.

Vízkőmentesítő készülék vízmelegítők,
bojlerok, gáz és elektromos forró
vizet használó készülékek, átfolyós
vízmelegítők, hőcserélők, forró víz vezetékek rozsda és vízkő lerakódásainak
gyors, biztonságos és környezetkímélő
eltávolításához.

Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

1

Modell 500

3303

1

Modell 800

3306

Ár

Csomagolás

1

Tartalom

Cikkszám

Mobil 2000

3317

Ár

SANIT
Szanitertisztító termékek

Magas minőségű termékek a konyhában és a fürdőszobában, amelyek
különleges követelményeket támasztanak tisztítás és ápolás területén.
A SANIT-CHEMIE termékek tökéletesen
az adott területekhez lettek kifejlesztve.
Maximális gondoskodás és optimális
védelem - proﬁktól.

Csomagolás

12

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

750 ml ﬂakon

3015

Ár

Folyékony
WC tisztító
Proﬁ tisztító, amely kellemesen friss, tisztaságot és higieniát hoz a
WC-be. Erős oldó- és
tisztítóerő. Könnyen
használható. Rendszeres használata
megakadályozza a
lerakóbásokat és a
rossz szagokat. Hatékony higiénia.

12

Tartalom

Cikkszám

750 ml ﬂakon

3053

Ár

1

Tartalom

Cikkszám

40 darab

3081

Csomagolás

12

Tartalom

Ár

Cikkszám

500 ml ﬂakon

SANIT

A tökéletes tisztító az
összes felületre a konyhában, fürdőben
és WC-ben. Eltávolítja
alaposan és csíkmentesen zsírokat, szappan maradványokat vagy különleges
szennyeződéseket
a csempéről,
fürdőkádról, zuhanykabinról, WC-ről,
vizeldéről, armatúrákról.

Környezetbarát ecet
alapú speciális tisztítószer. Az összes
felületre használható.
Eltávolítja gyorsan
és kíméletesen a makacs lerakódásokat
és koszt a szaniter
berendezésekről és
csempéről. Magas
koncentrációjú, foszfát és formaldehid
mentes.

Ecetalapú tisztító

Tartalom

Cikkszám

Tartalom

Cikkszám

Tartalom

Cikkszám

30461

12

1.000 ml ﬂakon

3041

12

1.000 ml ﬂakon

3048

12

750 ml ﬂakon

3046

1

10 l kanna

3042

1

10 l kanna

3049

Csomagolás

Aktív tisztító WC-tartály kék tabletta,
amely biológiailag lebomló felületaktív
anyagokból áll. WC öblítő vizét kék
színre festi és kellemes illatot áraszt.
Tökéletes az ilyen tabletták fogadására
kialakított Geberit és TECE berendezésekhetóz.
Csomagolás

Tartalom

Cikkszám

10 darab

3056

Ár

Csomagolás

20

Csomagolás

1

Tartalom

Cikkszám

48 darab

3082

Ár

Csomagolás

12

Ár

Csomagolás

Ár

SANIT
Fürdőszobai
lefolyótisztító

SANIT
WC tartály
tisztító

A lefolyók tökéletes és
modern tisztításához.
Megbízhatóan távolítja el a hajszálakat és a
szappanmaradékokat.
Egyszerű használat.
Nem károsítja a felületeket, sem a vezetékeket vagy a tömítéseket.

Az elkoszolódott
öblítő tartályok gyors
tisztításához. Vízkövet
és különböző lerakódásokat erőteljesen,
gyorsan és kíméletesen fellazítja.

Tartalom

Cikkszám

500 ml ﬂakon

3067

Kagylókő aktív tisztító az intenzív higieniához vizeldékbél, vizeldeárkoknál és
vizelde szifonoknál, berendezéseknél.
Továbbfejlesztett tisztítóerő, biológiailag lebomló szennyoldó. Megakadályozza a víz- és húgykő lerakódását.
Hosszantartó higiénikus frissességet ad.

Ár

3011

SANIT

Fürdő-és
konyhatisztító

SANIT Vizelde kő

Ár

Ár

100 ml ﬂakon

SANIT Vizelde kocka

Csomagolás

Cikkszám

20

1

Tisztító tabletta amely aktívan tisztít és
intenzív Toalett higieniat ad a vizeldékbe, vizeldeárkokba és vizelde szifonokba, berendezésekbe. Továbbfejlesztett tisztítóerő, biológiailag lebomló
szennyoldó. Megakadályozza a víz- és
húgykő lerakódását.

Eltávolítja a vízkő- és
rozsdalerakódást,
szennyeződés-, zsírés szappanmaradékot a szerelvényekről,
zuhanyfejekről valamint mosdókagylókról, rozsdamentes
acél mosogatókról,
csempékről, zuhanyzókról és kádakról. Vasalók, főzőedények, mosogató- és mosógépek
vízkőmentesítéséhez.

3025

SANIT
WC-tartály kéktabletta
Gerberit, TECE tartályokhoz

SANIT

Csomagolás

Csomagolás

Mindennapos használatra a teljes
fürdőszobai- és szaniter területen. Rendkívül anyagkímélően
tisztít, csíkmentes ragyogást hagy maga
és kellemes higiénikus illatot hagyva
maga mögött. Ideális
vízkő ellen. Lassítja a
szennyeződés ismételt
előfordulását.
Tartalom

Intenzív hatású piszok
oldó az összes üvegés műanyagfelületre,
mint tükör, ablaküveg, autó szélvédő,
üvegajtók, télikertek.
Eltávolítja szintén
nikotin lerakódásokat
és a kátrányt. Kristálytiszán tisztít, csíkmentesen és gyorsan egy
műveletben.

Könnyedén megszünteti a lerakódott
vízkövet, bőrzsírt és
szappanmaradékokat a zuhanykabinról,
csempéről és zuhanytálcáról. Kellemes
illatot áraszt. Hatása
erős.

SANIT
Szerelvényfény

750 ml ﬂakon

SANIT
Ablak tisztító

SANIT
Zuhanykabin
tisztító 2000

SANIT
Szaniter tisztító
DU100

Ár

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

500 ml ﬂakon

3054

Ár

SANIT
Bio folyékony
lefolyótisztító

SANIT
Bio piszoártisztító

A lefolyó teljesítményének javítására
kiválasztott mikroorganizmusok alapján.
Megakadályozza a
szagterhelést.
Rendszeres használat
esetén megelőzi a
dugulást. 100%
környezetbarát és
biológialiag lebomló.
Emberekre, állatokra
és növényekre nincs
negatív hatása.

Mikrobiológiai alapú
folyékony tisztítószer koncentrátum.
Rendszeres használat
esetén tisztít és eltávolítja a szagokat és
lerakódásokat. 100%
környezetbarát és
biológialiag lebomló.
Emberekre, állatokra
és növényekre nincs
negatív hatása.

Tartalom

Cikkszám

1.000 ml ﬂakon

3224

Ár

Csomagolás

12

Tartalom

Cikkszám

1.000 ml ﬂakon

3228

Ár

SANIT vízkőmentesítő rendszer
A SANIT vízkőmentesítő készülékek tökéletesek. Házimunkát végzők által fejlesztve gyakorlati használatra! Praktikus kialakítás, robusztus a mindennapi használathoz és egyszerűen kezelhető.
A SANIT hatóanyagok optimálisak. Legyen szó vízkőlerakódás, kazánkő vagy rozsda eltávolításáról a SANIT hatóanyagokat pontosan
az adott feladathoz és ökológiai végszükségre alakították ki. Ha tartja
magát a SANIT kiválasztási táblázatához, akkor minden esetben a
biztonságos oldalon áll. Kérdés esetén nyugodtan vegye fel velünk a
kapcsolatot.

Alkalmazási
koncentráció

Keverési arány
termék/víz

Vízkő, kő
oldásához
10%

Vízkő, kő
oldásához
1:9

rozsda oldásához
50-100%

arányú rozsda
oldásához 1:1 - 1:0

Vízkő, kő
oldásához
10%

Vízkő, kő
oldásához
1:9

vízkő, kő és rozsda oldásához

rozsda oldásához
50%-100%

arányú rozsda
oldásához 1:1 - 1:0

SANIT
Vízkőoldó
(KalkLöser, 3003)

Vízkő, kő
oldásához
10%

Vízkő, kő
oldásához
1:9

SANIT
Vízkőoldó
cinkálló
(KalkLöser, 3004)

Vízkő, kő
oldásához
10%

Vízkő, kő
oldásához
1:9

SANIT
Proﬁ Instant
vízkőoldó

Vízkő, kő
oldásához
5-10%

Vízkő, kő
oldásához
1:100

Vízkő, kő
oldásához
30-50%

Vízkő, kő
oldásához
1:2 - 1:1

rozsda oldásához
50%-100%

arányú rozsda
oldásához 1:1 - 1:0

SANIT
Kalk Granate®

hígítatlan

hígítatlan

SANIT
Fémfelütet
passziváló

Fémfelületek
utókezelésére
5%

Fémfelületek
utókezelésére
1:19

Termék
SANIT
Vizkőoldó
(SteinLöser,
3021)

vízkő, kő és rozsda oldásához

SANIT
Vízkőoldó
cinkálló
(SteinLöser 3022)

SANIT
CitroPlus

SANIT
Semlegesítő

Öntöttvas

Acél

Réz/
Rézvezetékek
(színesfémek,
sárgaréz)

Ónozott
anyagok

Cink és
horganyzott
acél

Alumínium

Nemesacél

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

Saválló
zománc

Kávéautomaták/
Kávégépek/
Vízforralók

A használt oldószer semlegesítéséhez.
Tisztítás előtt ellenőrizze
a pH értéket univerzális indikátor papírral.

= felhasználási javaslat; megjegyzés: Vízkőmentesítés után gondosan öblítse át a rendszert és a készüléket vízzel és SANIT passziválóval. Kérjük, vegye ﬁgyelembe a vízkőmentesítésről szóló műszaki dokumentációt is.

2017
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SANIT KalkMax 500
Professzionális hordozható vízkőmentesítő készülék. Az akár 30 literes bojlerok, elektromos és gáz átfolyós vízmelegítők, gázkészülékek, vízmelegítők stb. gyors vízkőmentesítésére. Ezen kívül az ipari használat során a vízhűtött eszközök vízkőmentesítésében a legjobbnak bizonyult.
Optimális méretek szűk terek esetén is. Kifolyásbiztos, mivel a szivattyú mágnesszeleppel van összekapcsolva. Nincs tengelytömítő-gyűrű. Akár 41 l/perc szállítási térfogat - emiatt nagyon hatékony. Kézhezálló, robusztus és nagy teljesítményű – tipikus SANIT. 20 literes munkatartály nyomáscsökkentővel.
SANIT KalkMax 800 átkapcsolószeleppel
a szelep előre- és visszatérő ági fokozatmentes átkapcsolásához,
megnövelt szállítónyomással akár 6 méterig.

Tisztítási kisokos
alkalmas

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

nem alkalmas

Szaniter termékek
SANIT
Szerelvényfény
SANIT
Zuhanykabin
tisztító 2000
SANIT
Fürdőszobai lefolyótisztító
SANIT
Szaniter tisztító
DU100
SANIT
Ablak tisztító
SANIT
Fürdő-és
konyhatisztító
SANIT
Ecetalapú tisztító
SANIT
folyékony WC
tisztító
SANIT
WC tartály
tisztító
Vízkőtelenítő termékek
SANIT
CitroPlus
SANIT
Vízkőoldó
(KalkLöser)
SANIT
Húgykőoldó
Építőipari segédanyagok
SANIT
ProﬁBauF
SANIT
RohrBombe®
SANIT
RohrGranate®

2017
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SANIT
Extra Erős Tisztító
DU3000

Ásványöntvény

Kvarc

Kerámia

Üveg

Saválló
zománc

Gránit

Márvány

Akril

Nyílt pórusú
anyagok

Fa

Acél/króm

Alumínium

Cink

Sárgaréz

Réz

Acél

Termék

Öntöttvas

enyhe elszíneződés, korrózió

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

