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Bezpieczny na 
powierzchniach 
aluminiowych.

Waga Nr art.

27 kg  0548
214 kg  0550

Effekt 47 
Do czyszczenia ogólnego, w szczególności powierzchni z aluminium

•	 Wysoko pieniący, alkaiczny środek czyszczący. Nie zawiera chloru.
•	 Przeznaczony do czyszczenia powierzchni aluminiowych w przemyśle ogólnospożywczym (kuchnie) i przetwórczym  
 (rzeźnie, zakłady mięsne, piekarnie).
•	 Usuwa tłuszcze roślinne i zwierzęce, krew, białko.

Dozowanie: 2-10%  (200 ml-1000 ml) na 10 l roztworu roboczego w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Spłukać wodą.

12,9
pH

SANEGO - cleaning technology
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Waga Nr art.

12 kg  0474
31 kg  0477
244 kg  0480
732 kg  0482
1220 kg 0483

Effekt 54 
Czyszczenie grilli, komór wędzarniczych i zbiorników z sadzy, tłuszczów, żywic

•		Wysoko pieniący, alkaiczny środek czyszczący.
•		Przeznaczony do czyszczenia powierzchni w przemyśle ogólno spożywczym i przetwórczym.
•		Do czyszczenia: grilli, komór wędzarniczych, zbiorników, przewodów dymnych.
•		Usuwa tłuste sadze, osady smoliste po dymie wędzarniczym, żywice.

Dozowanie: 2-20% (200 ml– 2 000 ml) na 10 l roztworu roboczego w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Spłukać wodą. 

14,0
pH

Dezynfekujący     
Bakteriobójczy

Można stosować
na aluminium

Opakowanie Nr art.

3 x 5 lit  0489K
25 lit  0492

Effekt 55 
 Do czyszczenia wędzarni, zbiorników i usuwania sadzy, tłuszczów, żywic

•	 Umiarkowanie pieniący, łagodny, dla przemysłu spożywczego.
•	 Zawiera składniki bakteriobójcze.
•	 Posiada bardzo dobre właściwości rozpuszczające tłuszcz i zanieczyszczenia, pomimo stosunkowo niskiej zasadowości. 
 Skutecznie usuwa zanieczyszczenie białkowe.
•	 Bezpieczny dla powierzchni wykonanych z aluminium, miedzi, żelaza, cynku i innych metali.
•	 Szczególnie skuteczny przy usuwaniu  wszelkich białek.

Dozowanie: 1-5% (100 ml– 500 ml) na10 l roztworu roboczego w zależności stopnia zanieczyszczenia. 

11,9
pH

Stal nierdzewna, sprzątanie ogólne
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Waga Nr art.

11 kg  0444
29 kg  0447
228 kg  0450
684 kg  0452
1140 kg 0453

Effekt 65 
Środek wysoko pieniący, nie zawiera chloru

•	 Wysoko pieniący środek przeznaczony do przemysłu spożywczego.
•	 Do usuwania krwi, tłuszczu itp. w rzeźniach, zakładach przemysłu mięsnego, kuchniach i piekarniach.
•	 Nie zawiera chloru.
•	 Produkt nie powinien być stosowany na powierzchniach aluminiowych.

Dozowanie: 0,5 - 10%  (50ml – 1000ml) na 10l roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia.
Należy spłukać powierzchnie wodą przed i po czyszczeniu.

13,8
pHNie stosować 

na powierzchnie 
aluminiowe. 

Waga Nr art.

12 kg  0414
29 kg  0417
232 kg  0420
696 kg  0422
1160 kg 0423

Effekt 52 
Do ogólnego czyszczenia w niskich temperaturach

•	 Silnie pieniący środek myjąco-dezynfekujący o silnych właściwościach rozpuszczania tłuszczu, działa nawet przy niskich 
 temperaturach.
•	 Do czyszczenia urządzeń produkcyjnych, stołów, ścian i podłóg, itp. w przemyśle  ogólno spożywczym i przetwórczym.
•	 Zawiera aktywny chlor.
•	 UWAGA: Nie powinien być stosowany na powierzchnie aluminiowe

Dozowanie: 3-5% (300 ml – 500 ml) na 10 l roztworu roboczego w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Spłukać wodą.

13,9
pHNie stosować 

na powierzchnie 
aluminiowe

Pozwolenie na 
obrót preparatem 

biobójczym  

Środek 
dezynfekujący z 

zawartością chloru 
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 Nie używać na 
aluminium
teriobójczy

Waga Nr art.

28 kg  0508
220 kg  0511
660 kg  0510

Effekt Trippel
Dezynfekujący, nie zawiera chloru, silnie pieniący, czyszczący

•	 Alkaliczny środek pieniący do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. 
•	 Nie zawiera chloru
•	 Używany do czyszczenia podłóg, ścian, urządzeń produkcyjnych w przemyśle spożywczym.
•	 Kompleksowe działanie środka skuteczne dzięki potrójnej funkcji piany, czyszczenia i dezynfekcji.

Dozowanie: rozcieńczyć 1-5% (100ml – 500ml) na 10 l roztworu roboczego w zależności od stopnia zanieczyszczenia.
Zaleca się użycie ciepłej wody, podnosi ona skuteczność i zwiększa ilość piany. Roztwór ten nanosi się lancą pianową, 
rozpoczynając od dołu ku górze nawilżając zabrudzone powierzchnie. Pozostawić środek na kilka minut następnie  można 
szorować powierzchnie mechanicznie. Należy spłukać powierzchnie wodą.

13,7
pH

SANEGO - cleaning technology
Stal nierdzewna, Sprzątanie ogólne

SANEGO - cleaning technology 
Wędzarnie

Waga Nr art.

14 kg  0459
35 kg  0462
282 kg  0465
846 kg  0467
1410 kg 0468

Effekt 48 
Czyszczenie komór wędzarniczych

•	 Silnie pieniący/aktywna piana/alkaliczny środek czyszczący.
•	 Czyszczenie komór wędzarniczych, grilli, profesjonalnych piekarników, patelni i innych w przemyśle spożywczym.

Dozowanie: Stosować  stężenie 2-20%  (200 ml – 2 000 ml) na 10 l roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia. 
Spłukać wodą.

Waga Nr art.  

12 kg  0474
31 kg  0477
244 kg  0480
732 kg  0482
1220 kg 0483

Effekt 54 
Czyszczenie grilli, wędzarni, zbiorników z sadzy, tłuszczów, żywic

•	 Wysoko pieniący, alkaiczny środek czyszczący.
•	 Przeznaczony do czyszczenia powierzchni w przemyśle ogólno spożywczym i przetwórczym.
•	 Do czyszczenia: grilli, wędzarni, zbiorników, przewodów dymnych.
•	 Usuwa tłuste sadze, osady smoliste po dymie wędzarniczym, żywice.

Dozowanie: 2-20% (200 ml – 2 000 ml) na 10 l roztworu roboczego w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Spłukać wodą.

14,0
pH

14,0
pH
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Waga Nr art.

14 kg  0498
34 kg  0501
272 kg  0504
1360 kg  0507

Effekt CIP 
Środek do czyszczenia w obiegach zamkniętych CIP

• Płynny silnie alkaliczny, niskopieniący preparat przeznaczony czyszczenia do obiegów CIP , w przemyśle spożywczym.
• Nadaje się także do czyszczenia wędzarni, w których potrzeba nisko pieniącego  produktu.
• Nie zawiera podchlorynu sodu.

Dozowanie: 0,5-2,0%  (50 ml–200 ml) na 10 l roztworu roboczego w zależności stopnia zanieczyszczenia. Spłukać wodą.

14,0
pH

Dezynfekujący
bez chloru

Bakteriobójczy  



Grill

Pozwolenie na 
obrót preparatem 

biobójczym

Waga Nr art.

12 kg  0429
29 kg  0432
232 kg  0435
696 kg  0437
1160 kg 0438

Effekt 51
Alkaliczny preparat myjący z aktywnym chlorem

•	 Alkaliczny nisko pieniący preparat myjąco – dezynfekujący  zawierający podchloryn sodu.
•	 Do stosowania w układach zamkniętych i układach CIP. 
•	 Do czyszczenia i dezynfekcji skrzynek, wózków roboczych i powierzchni mających kontakt z żywnością w przemyśle  
 spożywczym i przetwórczym oraz w masarniach, mleczarniach, browarach i zakładach przetwórstwa rybnego. 
 W miejscach przetrzymywania i transportu zwierząt (np. chlewnie, stajnie, fermy drobiu).
•	 Nie jest agresywny dla materiałów, takich jak stal chromowo-niklowa, żelazo, szkło, plastik i szkliwa, plastikowych 
 powierzchniach pokrytych aluminium. 

Dozowanie: 0,5-5% ( 50 ml – 500 ml) na 10 l roztworu roboczego. Zalecane stężenia roztworów roboczych w zależności 
od wrażliwości powierzchni, stopnia i charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej techniki czyszczenia. Maksymalna 
temperatura roztworu roboczego 45ºC. Roztwór nanieść na ok. 10-15 minut po czym bardzo dokładnie spłukać.
Powierzchnie wykonane z surowego aluminium mogą być czyszczone tylko jeśli temperatura mycia nie przekracza max 
35°C i czyszczenie trwa nie dłużej niż 5 minut. 

SANEGO - cleaning technology
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Waga Nr art.

14 kg  0498
34 kg  0501
272 kg  0504
1360 kg  0507

Effekt CIP
Do czyszczenia w obiegach zamkniętych CIP

•	 Płynny silnie alkaliczny, niskopieniący preparat przeznaczony czyszczenia do obiegów CIP, w przemyśle spożywczym.
•	 Nadaje się także do czyszczenia wędzarni, w których potrzeba nisko pieniącego produktu.
•	 Nie zawiera podchlorynu sodu.

Dozowanie: 0,5-2,0%  (50ml–200ml na 10 l roztworu roboczego) w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Obiegi zamknięte CIP
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12,9
pH

14,0
pH

SANEGO - cleaning technology 

Waga Nr art.

12 kg  0474
31 kg  0477
244 kg  0480
732 kg  0482
1220 kg 0483

Effekt 54 
Czyszczenie grilli, wędzarni, zbiorników, osadów z sadzy, tłuszczów, żywic

•	 Wysoko pieniący, alkaiczny środek czyszczący.
•	 Przeznaczony do czyszczenia powierzchni w przemyśle ogólno spożywczym i przetwórczym.
•	 Do czyszczenia: grilli, wędzarni, zbiorników, przewodów dymnych.
•	 Usuwa tłuste sadze, osady smoliste po dymie wędzarniczym, żywice.

Dozowanie: 2-20% (200 ml–2 000 ml) na10 l roztworu roboczego w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Spłukać wodą.

14,0
pH

Waga Nr art.

11 kg  0444
29 kg  0447
228 kg  0450
684 kg  0452
1140 kg 0453

Effekt 65 
Środek silnie pieniący, nie zawiera chloru

•	 Wysoko pieniący środek przeznaczony do przemysłu spożywczego.
•	 Do  usuwania krwi, tłuszczu, itp. w rzeźniach, zakładach przemysłu mięsnego, kuchniach i piekarniach.
•	 Nie zawiera chloru. 
•	 Produkt nie powinien być stosowany na powierzchniach aluminiowych.

Dozowanie: 0,5 - 10%  (50ml–1000ml na 10 l roztworu roboczego) w zależności od stopnia zabrudzenia.
Należy spłukać powierzchnie wodą przed i po czyszczeniu.

13,8
pHNie stosować 

na powierzchnie 
aluminiowe.

Środek 
dezynfekujący z 

zawartością chloru                  



Można używać 
na powierzchnie 

aluminiowe 
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Objętość Nr art.

5 lit  4011 

Sanegold Dry 
Kwaśny środek przeznaczony do płukania w zmywarkach 

•	 Jest środkiem skomponowanym na bazie kwasu cytrynowego, automatycznie dodawanym do wody podczas płukania w  
 zmywarce.
•	 Przyspiesza suszenie, zapobiega osadzaniu się kamienia na płukanych naczyniach, nabłyszcza, usuwa złogi wapienne z  
 elementów grzejnych zmywarki.

Dozowanie: używać w formie koncentratu zgodnie z instrukcją urządzenia z automatycznym dozowaniem.

2,5
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Zmywarki do mycia naczy

Waga Nr art.

12 kg 4018
30 kg  4021
240 kg  4024

 

Sanegold Extra 
Płyn do zmywania w zmywarkach profesionalnych

•	 Środek przeznaczony do mycia naczyń, wyłącznie do użycia w zmywarkach profesjonalnych.
•	 Nadaje się do mycia szkła, porcelany, srebra, stali nierdzewnej, plastiku. 
Uwaga! Nie stosować do mycia przedmiotów z aluminium i innych metali kolorowych! 

Dozowanie: Stosować w postaci koncentratu zgodnie z instrukcją urządzenia z automatycznym dozowaniem.

14,0
pH

Waga Nr art.

12 kg 4036
30 kg  4039
240 kg  4042

Sanegold AL 
Płyn do mycia powierzchni z aluminium

• Sanegold AL to alkaliczny słabo pieniący środek myjący. Połączenie tej właściwości z dobrymi parametrami myjącymi ma 
 zastosowanie jako wysokiej jakości płyn w zmywarkach do mycia naczyń, narzędzi i wyposażenia z aluminium w   
 przemyśle spożywczym, przetwórstwie żywności, piekarniach, restauracjach, itp.

Dozowanie: 0,5-4,0%. (50 ml–400 ml) na 10 l roztworu roboczego lub zgodnie z instrukcją dla dozowania automatycznego. 

13,2
pH

Własne laboratorium
To właśnie w laboratorium Sanego powstają i są testowane wszystkie 
oferowane przez nas produkty. Ponad 40-letnia intensywna praca nad 
udoskonalaniem formuł chemicznych zaowocowała recepturami którymi 
możemy pochwalić się dzisiaj. Praca nad udoskonalaniem produktów nie 
ma na celu jedynie poprawienia ich skuteczności ale także zmniejszenia
niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Nasze produkty 
bazują jedynie na znanych i sklasyfikowanych substancjach.

Nie stosować 
na powierzchnie 

aluminiowe
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Opakowanie  Nr art.

3 x 5 lit 6055K

Sanezyme 
Likwidacja nieprzyjemnych zapachów

•	 Biodegradowalny, skuteczny i ekonomiczny preparat  enzymatyczny o przyjemnym zapachu do szybkiego likwidowania  
 złogów tłuszczy w systemach rur odpływowych kanalizacji, syfonach, kolektorach ściekowych, separatorach tłuszczy,  
 szambach, wozach asenizacyjnych i innych 
•	 Nie wchodzi w reakcje z metalowymi rurami i kształtkami.
•	 Preparat przyspiesza rozkład tłuszczy na proste związki przez co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów na  
 skutek procesów gnilnych, działa w miejscach z ograniczonym dostępem powietrza. 

Dozowanie:  dodać od 400ml preparatu na każde 1 000 l wody brudnej lub ścieku. 

4,6
pH

SANEGO - cleaning technology 
Ścieki

Z nami zyskujesz
Sanego  systematycznie pracują nad wdrażaniem nowoczesnych technologii 
mających na celu wytwarzanie skutecznych a jednocześnie bezpiecznych dla 
środowiska produktów. Kooperacja z NAMI pozwala modyfikować bieżące jak i 
tworzyć nowe rozwiązania do twoich potrzeb.

Unikalne rozwiązania
Dzięki wiedzy technologów oraz posiadaniu własnego laboratorium, Sanego 
AB wraz z Saneclean jako importerem i dystrybutorem środków Sanego, mamy 
możliwość wytwarzania i oferowania unikalnych produktów dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb klientów.

Opakowanie  Nr art.

12 x 1 lit  4000K
3 x 5 lit  4003K

Sanegold
Płyn do ręcznego mycia naczyń - czyszczenie ogólne - mycie okien

•	 Wysoko skoncentrowany detergent do mycia naczyń, a jednocześnie łagodny i delikatny dla skóry rąk.
•	 Myje szybko i skutecznie, a dodatkowo doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg, ścian, powierzchni lakierowanych i  
 innych. Wyjątkowo skuteczny i ekonomiczny. Może być także stosowany do ręcznego mycia okien. Nie pozostawia smug i  
 zacieków.
•	 UWAGA! Nie używać w zmywarkach mechanicznych. 

Dozowanie: około 2 ml na 5 l wody.

7,0
pH

SANEGO - cleaning technology 
Mycie ręczne naczyń

Waga Nr art.

9 kg 4526

Sanegold P
Proszek do ręcznego mycia naczyń

•	 Do ręcznego mycia naczyń w przemyśle spożywczym, mleczarniach, gospodarstwach  rolnych, kuchniach polowych, itp.
•	 Do czyszczenia naczyń, wiader ze stali nierdzewnej i innych narzędzi.

Dozowanie: 80-100g do 10 litrów wody. Proszek rozpuszczać w ciepłej wodzie. Przy  zabrudzeniu trudnym do usunięcia, 
dawka może być zwiększona. Dokładnie spłukać po umyciu. 100 ml proszku waży około 85 gramów.

10,0
pH
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SANEGO - cleaning technology
Dezynfekcja powierzchni

Bezpieczniejsze środowisko
Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu wiemy, że dzięki odpowiednim kierunkom rozwoju możemy 
ograniczać niekorzystny wpływ na środowisko. Dzieje się to poprzez systematyczny rozwój produktów bezpiecznych 
dla otoczenia i prawidłowe ich stosowanie.
 
Jako użytkownik chemii przemysłowej powinieneś pamiętać aby stosując dany środek nie przekraczać ilości 
zalecanych przez producenta. Pamiętaj także, że wszystkie nasze opakowania są przeznaczone do odzysku.

Można używać 
na powierzchnie 
aluminiowe i inne

Opakowanie   Nr art.

3 x 5 lit  2500K
25 lit  2503

Dezibac
Środek dezynfekujący dla przemysłu spożywczego

•	 Produkt w płynie do dezynfekcji i czyszczenia w obszarach mających kontakt z żywnością, w przemyśle spożywczym, u  
 producentów żywności, w restauracjach, basenach, szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia. 
•	 Rozcieńczony roztwór jest bezpieczny dla metali i innych materiałów.
•	 Znajduje też zastosowanie w miejscach  żywienia i hodowli zwierząt,  przy dezynfekcji chlewni, stajni, ferm drobiu,  
 środków transportu zwierząt. 

Dozowanie: 1-2%  (100 ml–200 ml) na 10 l roztworu roboczego).

11,8
pH

Opakowanie   Nr art.

3 x 5 lit  2509K
25 lit  2512

 

Dezibac Extra 
Środek dezynfekująco-czyszczący 
dla przemysłu spożywczego

•	 Płynny produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym do stosowania w przemyśle spożywczym i przetwórczym  
 do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz w placówkach nie  
 związanych z ochroną zdrowia, np. basenach, łaźniach, toaletach.
•	 Stosowany do mycia i dezynfekcji rur w wodnych systemach przemysłowych, do dezynfekcji w miejscach hodowli i  
 przetrzymywania zwierząt (chlewnie, stajnie, fermy drobiu, środki transportu zwierząt).
•	 Skuteczny w stosunku do większości bakterii i drożdżaków.
•	 Może być także stosowany do usuwania zielonych nalotów z pleśni i glonów tworzących się na fasadach budynków i  
 ścianach szklarni.

Dozowanie: 0,5 - 2% (50 ml–200 ml) na 10 l roztworu roboczego temperatura roztworu nie powinna przekraczać 45ºC. 
Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy dostępnego sprzętu: ręcznie lub pod niskim ciśnieniem, np. spryskiwac-
zem. Spłukać wodą.

12,0
pH

Waga  Nr art.

22 kg  2520

Dezibac Acid
Kwaśny nisko pieniący dezynfekujący 

•	 Kwaśny środek dezynfekujący, który działa na wszystkie grupy mikroorganizmów, drożdżaków i wirusów. 
•	 Przeznaczony do stosowania w przemyśle mleczarskim, ubojni i innych gałęziach przemysłu spożywczego.
•	 Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.

Dozowanie: 0,2%–1,0%. (20 ml–100 ml) na 10 l roztworu roboczego. Temperatura roztworu  od 5 do  maksymalnie 40°C.
Nie stosować bez rozcieńczania. Używać tylko w systemach CIP ze stali chromowo-niklowej lub odpowiedniego tworzywa 
sztucznego (teflon, polistyren, polietylen).

1,0
pH

Opakowanie   Nr art.

12 x 1 lit  6047K

3 x 5 lit 6052K 

Sanego Ytdesinfektion
Środek dezynfekujący

•	 Środek dezynfekujący o działaniu czyszczącym, gotowy do użycia. 
•	 Zastosowanie w gabinetach pielęgniarskich, medycyny weterynaryjnej, laboratoriach, przemyśle spożywczym i dziedzinach  
 pokrewnych.

Dawkowanie: Stosować bez rozcieńczania. Pozostawić na 5 minut. Podłoże musi być suche.

8,0
pH

Pozwolenie na 
obrót preparatem 

biobójczym

Pozwolenie na 
obrót preparatem 

biobójczym

Nie stosować na 
powierzchnie aluminiowe 

i inne metale

Pozwolenie na 
obrót preparatem 

biobójczym
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Opakowanie   Nr art.

3 x 5 lit  6006K

Defoamer
Odpieniacz na bazie silikonu. 

•	 Stosuje się z alkalicznymi i kwaśnymi środkami czyszczącymi. 
•	 Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i nie lepi się.

Dozowanie: stosuje się w stężeniach od 0,1 do 0,3% (10 ml-30 ml) na 10 l roztworu roboczego).

7,5
pH

SANEGO - cleaning technology 
Odpieniacz środek alkaliczny

Waga Nr art.

12 kg  1006
30 kg  1009
240 kg  1012
720 kg  1014
1200 kg  1015

Zanitol Foam
Silnie pieniący, kwaśny środek rozpuszczający tłuszcze

•	 Kwaśny, silnie pieniący środek rozpuszczający tłuszcze, złogi wapienne i rdzawe zacieki z urządzeń i wyposażenia w  
 przemyśle spożywczym.
•	 Czyści i odnawia powierzchnie ze stali nierdzewnej. Nie uszkadza powierzchni chromowanych, niklowanych. Nadaje  
 połysk mytym powierzchniom. Produkt zawiera inhibitory korozji - ochronę przed korozją.
•	 Stosowany do mycia wszystkich powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością, jak  maszyny, blaty robocze,  
 urządzenia, pojemniki i skrzynki ze stali nierdzewnej oraz plastikowe.

Dozowanie: 2-10% (200ml–1000ml na 10 l roztworu roboczego) w zależności od stopnia i charakteru zanieczyszczenia. 
Nanieść roztwór na myte powierzchnie, odczekać 5-10 minut, a następnie spłukać dużą ilością czystej wody. Słabe zaniec-
zyszczenia - 3% (300ml na 10 l roztworu roboczego). Rdza i osady wapienne - 10% ( 1000ml na 10 l roztworu).

1,5
pH

SANEGO - cleaning technology 
Kwaśne środki czyszczące

Waga Nr art.

3 x 7 kg  1033K
34 kg  1036
270 kg  1039
840 kg  1041
1350 kg  1042

Zanitol LF 
Usuwa osady wapienne

•	 Kwaśny, nisko pieniący preparat czyszczący z inhibitorami korozji.
•	 Specjalnie skomponowany środek do usuwania kamienia wapiennego w systemach CIP w rurociągach, cysternach,  
 urządzeniach ciepłowniczych, chłodnicach, zmywarkach, zbiorników magazynowych i transportowych, podgrzewac 
 zach wody, wymiennikach ciepła i elementów grzejnych oraz usuwa osady w systemach wodno-ściekowych normalnych i  
 próżniowych. Również stosuje się w przemyśle mleczarskim do usuwania odkładających się osadów z mleka, w dojarkach  
 mechanicznych oraz przewodach rurowych odprowadzających mleko i w cysternach.

Dozowanie: 0,5-2,0%  (50 ml–200 ml) na 10 l roztworu roboczego. Temperatura roztworu nie powinna przekraczać 85°C. 
Podczas czyszczenia podgrzewaczy wody i podobnych urządzeń środek rozcieńczamy wodą w stosunku od 1:3 do 1:20.

1,5
pH

Waga Nr art.

11 kg  1048
28 kg  1051

Zanitol Plus
Usuwa osady wapienne, rdzę, tłuszcze

•	 Silny kwaśny środek czyszczący do trudnych zadań, np. do czyszczenia zbiorników z zewnątrz.
•	 Specjalnie opracowany do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń złożonych z osadów wapnia, tłuszczu, rdzy, itp. oraz do  
 czyszczenia utlenionych powierzchni.

Dozowanie: 5-20% (500 ml–2 000 ml)na 10 l roztworu roboczego.

1,9
pH
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SANEGO
gwarantuje wiedzę i jakość

Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem oferującym zaawansowane 
rozwiązania w branży chemii przemysłowej. Firma mieści się w nowo wybu-

dowanych obiektach, wyposażonych w nowoczesne urządzenia produkcyjne, 
magazynowe oraz sprzęt badawczy. 

Posiadamy duże doświadczenie w produkcji środków chemii przemysłowej.
 W oparciu o wiedzę i jakość połączoną z serwisem i elastycznością działania 

oraz szerokim asortymentem skutecznych rozwiązań oferujemy najlepsze 
produkty odpowiadające Państwa potrzebom.

Nasze wspólne, długoletnie doświadczenia w branży gwarantują dobór 
produktów spełniających Państwa oczekiwania.
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Wyłączny importer i dystrybutor produktów Sanego

ul.Kubusia Puchatka 9
05-806 Komorów
tel.668 999 520;

biuro@saneclean.com.pl
www.saneclean.pl


