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FRIONETT® POWER ULTRA
TERMÉKISMERTETŐ
A Frionett® Power Ultra erőteljes, enyhén illatosított, bármely
sima felületen alkalmazható univerzális tisztítószer.
Ez a lúgos tisztítószer hűtő- és klímaberendezések részeinek
ipari
tisztításra
szolgál:
hőcserélők
(elpárologtatók,
kondenzátorok), ventillátorok, stb.
A tisztításhoz a berendezés szétszerelése nem szükséges. A
felvitelt követő 5 perc elteltével öblítse le a felületet.
A kép csak illusztráció

A termék tisztító és zsíroldó hatásának köszönhetően
eltávolítja a port, a zsírt és az egyéb szennyeződéseket, így
lehetővé teszi a hőcserélők hőátadásának optimalizálását, és
eredeti teljesítményüknek helyreállítását.
Két változatban érhető el:
Frionett® Power Ultra: koncentrátum, hígítandó
Frionett® Power Ultra RTU: felhasználásra kész termék

JELLEMZŐK

Megjelenés
Sűrűség 20°C-on (kg/dm3)
pH érték
Hígítás
Oldhatóság vízben
Nedvesítő képesség 1%-nál
Zsíroldó képesség (felhordástól
számítva)

Frionett® Power Ultra
Frionett® Power Ultra RTU
Sötétsárga folyadék
Világossárga folyadék
1,070
1,015
12
11,2
1 egység termék
Nem hígítandó
5 egység víz
Bármilyen arányban oldható
15 másodperc
8-120 másodpercig

Frionett® Power Ultra

FRIONETT® POWER ULTRA
FELHASZNÁLÁS
A Frionett® Power Ultra vízben hígítva használandó, a hígítási
arány 1 egységnyi termékhez 5 egységnyi víz.
A hígítást követően permetezze vagy nedvesített ronggyal vigye fel
a terméket közvetlenül a tisztítandó felületre, hagyja 5 percig hatni,
majd vízzel öblítse le. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
Kiszerelés: 5 literes kanna.

A kép csak illusztráció

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést!
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot!

FRIONETT® POWER ULTRA RTU
FELHASZNÁLÁS
A Frionett® Power Ultra RTU felhasználásra kész termék.
Alkalmazza a szert közvetlenül a tisztítandó felületre, úgy, hogy az
anyag teljesen befedje a felületet. Hagyja 5 percig hatni, majd
vízzel öblítse le.
Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
Kiszerelés: porlasztófejes flakon, 750 ml.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A kép csak illusztráció

Csak jól szellőztetett helyen használható.
Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést!
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot!

A jelen termékleírásban szereplő információk kutatásaink és tapasztalataink eredményein alapulnak. A tájékoztatás során a gyártó a legjobb tudása szerint jár el, de az itt közölt információk semmilyen
garancia- vagy felelősségvállalást nem jelentenek részéről, különös tekintettel arra az esetre, ha a termék felhasználója harmadik felek jogait sérti, vagy nem tartja be a termékre vonatkozó jogszabályok
előírásait.

További információkért látogasson el honlapunkra!
http://www.climalife.dehon.com/contact_us

Copyright© 2015 - dehon service SA – Minden jog fenntartva.

Ref. : NE.49 /02.09/V1/ HU

Vizes oldat. A nem vízhatlan elektromos részeket védeni vagy előzetesen áramtalanítani kell.

