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Návod pro čistič sanitárních čerpadel 
 

 
rozpouští nečistoty a usazeniny 

prodlužuje životnost vašeho čerpadla 
působí jako desinfekce 

Více než 60 let vyvíjí SFA SANIBROY® sanitární čerpadla pro různé oblasti použití. 
SFA® ANTIKALK byl vyvinut speciálně pro čištění sanitárních čerpadel (mimo čerpadla SANICONDENS®, SANICONDENS®Best, 
SANICONDENS®Mini, SANICONDENS CLIM®Mini, SANICONDENS CLIM®Pack, SANICONDENS CLIM®Deco) s cílem prodloužit 
životnost sanitárních čerpadel. 
SFA® ANTIKALK nepředstavuje žádné nebezpečí pro odpadní potrubní systémy a je vybaven uzávěrem s dětskou pojistkou. 
 

Návod k použití : 
pro sanitární čerpadla 
 

SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®, SANITOP®Silence, SANIPRO®, SANIPRO®Silence, SANIPLUS®, 
SANIPLUS®Silence, SANIPACK®, SANIBEST 1®, SANIBEST®, SANIWALL®PRO, SANIWALL®PRO UP, SANICOMPACT PLUS®, 

Admiral®, SANISAN®3, SANIACCESS®1, SANIACCESS®2, SANIACCESS®3 
 

1. odpojte sanitární čerpadlo od přívodu elektrického proudu 
2. do záchodové mísy nalijte 2 až 2,5 litru SFA® ANTIKALK 
3. spláchněte záchod a nechte 2 hodiny působit 
4. proces čištění může výjimečně způsobovat zápach, proto doporučujeme zajistit odvětrání místnosti 
5. zapojte přívod elektrického proudu a dvakrát spláchněte záchod 
6. tím je proces čištění ukončen 
7. v případě že při čistícím procesu vytéká voda z čerpadla, zapojte přívod elektrického proudu a nechte provést čištění čerpadla v servisním středisku 

 
pro sanitární čerpadla 
 

SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43® ECO+, SANICOMPACT 43® ECO+WO, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT 
PRO®, SANICOMPACT PRO®WO, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT STAR® 

 
1. odpojte sanitární čerpadlo od přívodu elektrického proudu a uzavřete přívod vody 
2. do záchodové mísy nalijte 2 až 2,5 litru SFA® ANTIKALK 
3. do záchodové mísy dolévejte opatrně vodu do té doby, než začne hladina vody v záchodové míse stoupat 
4. nechte 2 hodiny působit 
5. proces čištění může výjimečně způsobovat zápach, proto doporučujeme zajistit odvětrání místnosti 
6. zapojte přívod elektrického proudu a spláchněte záchod 
7. otevřete přívod vody a dvakrát spláchněte záchod 
8. tím je proces čištění ukončen 
9. v případě že při čistícím procesu vytéká voda z čerpadla, zapojte přívod elektrického proudu, spláchněte záchod, otevřete přívod vody a nechte 

provést čištění čerpadla v servisním středisku 
 
pro sanitární čerpadla 

SANIDOUCHE®, SANISHOWER®, TRAYMATIC® INT, TRAYMATIC® EXT, WATERSAN®10 
 

1. odpojte sanitární čerpadlo od přívodu elektrického proudu 
2. do sanitárního čerpadla nalijte prostřednictvím některého připojeného zařizovacího předmětu 1,5 litru SFA® ANTIKALK a 3 litry vody 
3. nechte 2 hodiny působit 
4. proces čištění může výjimečně způsobovat zápach, proto doporučujeme zajistit odvětrání místnost 
5. zapojte přívod elektrického proudu a přibližně 1 minutu proplachujte puštěnou vodou 
6. tím je proces čištění ukončen 
7. v případě že při čistícím procesu vytéká voda z čerpadla, zapojte přívod elektrického proudu a nechte provést čištění čerpadla v servisním středisku 

 
pro sanitární čerpadla 
 

SANIVITE®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICOM®, SANICOM®2, WATERSAN®4, SANISAN®4, 
SANIACCESS®Pump 

 
1. odpojte sanitární čerpadlo od přívodu elektrického proudu 
2. do sanitárního čerpadla nalijte prostřednictvím některého připojeného zařizovacího předmětu 2 až 2,5 litru SFA® ANTIKALK a 5 až 6 litrů vody 
3. nechte 2 hodiny působit 
4. proces čištění může výjimečně způsobovat zápach, proto doporučujeme zajistit odvětrání místnost 
5. zapojte přívod elektrického proudu a přibližně 1 minutu proplachujte puštěnou vodou 
6. tím je proces čištění ukončen 
7. v případě že při čistícím procesu vytéká voda z čerpadla, zapojte přívod elektrického proudu a nechte provést čištění čerpadla v servisním středisku 

 
pro sanitární čerpadla 

SANICUBIC®1, SANICUBIC®Classic, SANICUBIC®Pro, SANICOM®2, SANICUBIC®1 NM, SANICUBIC®1 WP NM, SANICUBIC®1 
VX WP, SANICUBIC®2 Classic, SANICUBIC®2 XL WP 

1. odpojte sanitární čerpadlo od přívodu elektrického proudu 
2. do sanitárního čerpadla nalijte prostřednictvím některého připojeného zařizovacího předmětu minimálně 10 litrů SFA® ANTIKALK a 15 až 20 litrů 

vody 
3. nechte 2 hodiny působit 



4. proces čištění může výjimečně způsobovat zápach, proto doporučujeme zajistit odvětrání místnost 
5. zapojte přívod elektrického proudu a přibližně 5 minut proplachujte puštěnou vodou 
6. tím je proces čištění ukončen 
7. v případě že při čistícím procesu vytéká voda z čerpadla, zapojte přívod elektrického proudu a nechte provést čištění čerpadla v servisním středisku 

 
Interval použití SFA® ANTIKALK, čištění sanitárních čerpadel závisí na tvrdosti vody, která je do čerpadla splachována a na četnosti používání čerpadla. 

Typ splachované vody Interval čištění 
Měkká a středně tvrdá voda čistit každých 6 měsíců 

Tvrdá voda čistit každé 3 měsíce 
Velmi tvrdá voda čistit každé 2 měsíce 

 
Výše uvedené čištění nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla v servisním středisku, vodní kámen a nadměrné usazeniny nečistot nelze odstranit 
mechanickým způsobem, nepokoušejte se je odstranit, dochází k mechanickému poškození dílů čerpadla, požádejte o odstranění vodního kamene a 
nadměrných nečistot v autorizovaném servisním středisku. Kontrolu v servisním středisku doporučujeme maximálně jedenkrát ročně, záleží na intenzitě 
využití čerpadla. 
 

Všeobecná varování a upozornění :     Všeobecná varování a upozornění :    Všeobecná varování a upozornění : 
 

- zamezit kontaktu s dětmi 
- dráždí oči, dýchací orgány, pokožku 
- nevdechovat výpary 
- při styku s očima okamžitě vypláchnout vodou  a vyhledat lékaře 
- při požití okamžitě vyhledat lékaře a předložit mu etiketu, nebo nádobu od SFA® ANTIKALK 
- při práci s SFA® ANTIKALK používejte ochranné rukavice a brýle či obličejový ochranný štít 

 
Obsahuje kyselinu fosforečnou  –  UBA 6058-0001 

Index č: 0145-011-00-6: Kyselina fosforečná 
Signální slovo: NEBEZPEČÍ 
S2 zamezit kontaktu s dětmi 
S26 při zasažení očí vypláchnout oči vodou a vyhledat lékaře 
S46 při požití okamžitě vyhledat lékaře a předložit mu etiketu, nebo nádobu SFA® ANTIKALK 
R36/38 dráždí oči, pokožku a dýchací orgány 
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® : SFA®, SFA GROUP®, SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPACK PLUS®, SANIPLUS®Silence, 
SANIDOUCHE ®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS Best®, SANIBEST®, SANIBEST PRO®, 

SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 ECO+®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT 
PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC® 1, SANICUBIC Classic®, SANICUBIC PRO®, SANICUBIC® NM, SANICUBIC® VX, 

SANICUBIC® XL, SANICUBIC® WP, SANIPUMP® Grinder, SANIMATIC®, MATICPACK®, SANIMATIC®Arms, SANIMATIC WC®, SANIMATIC Lavabo®, 
SANIMATIC LV®, SANILIFE®, SANIALARM® SFA, SANIGRANUL® SFA, ALARM SANICUBIC® Classic, SANICOM®, SANICOM® 2, SANIALARM®, 

TRAYMATIC®EXT, TRAYMATIC®Extern, TRAYMATIC®INT, TRAYMATIC®Ramps, TRAYMATIC®Taburet, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN® 
SANIACCESS® 1, SANIACCESS® 2, SANIACCESS® 3, SANIACCESS® 4, SANICLIM DECO, SANICLIM MINI a SANICLIM PACK® jsou registrované ochranné 

známky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN 10® a WATERSAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA® 
Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o 

nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez 
prokazatelného souhlasu společnosti SFA SANIBROY ® je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty 

mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údržba sanitárních čerpadel SFA SANIBROY® 
 
V souladu s normou EN 12056-4 musí být na čerpacích stanicích zajištěna údržba a oprava takovým způsobem, aby mohlo dojít k 
řádné likvidaci odpadních vod a včasné detekci a odstranění poruch. Správný provoz čerpacích stanic musí být kontrolován 
uživatelem jednou měsíčně a to pozorováním nejméně dvou provozních cyklů. Vnitřní část nádrže by měla být pravidelně 
zkontrolována a popřípadě by měla být odstraněna usazenina, zejména kolem snímače hladiny. V souladu s normou EN 12056-4 
musí údržbu čerpací stanice provádět kvalifikovaný personál. 
 
Následující intervaly by neměly být překračovány:  
• 3 měsíce pro čerpací stanice pro průmyslové použití 
• 6 měsíců pro čerpací stanice pro malé komunity 
• 1 rok pro domácí čerpací stanice 
 
Smlouva o údržbě 
 
Stejně jako u všech technických vysoce výkonných zařízení musí být čerpací stanice SFA SANIBROY® udržovány, aby byla 
zajištěna udržitelná úroveň výkonu. Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s kvalifikovanou firmou, která provádí pravidelné 
kontrolní a údržbářské práce. Pro více informací, objednávky uzavření smlouvy, nebo objednávky opravy nás kontaktujte na 
telefonním čísle +420601218677. 
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