
a Frionett® termékskálát!

Olvassa be és fedezze fel

Új 

fo
rm

ula Frionett  Power ultra
Ügyfeleink véleménye mindennél többet elárul!

ÚJ, HATÉKONY álTAláNOs TIsZTÍTÓsZER 
Hűtéstechnika • Légkondícionálás • Ipari konyhák

Frionett® Power Ultra kondenzátorok, elpárologtatók, 
ventilátorok, lamellák… külső tisztítására szánt nem maró, 
alkalin-bázisú termék. Magas tisztító és zsírtalanító hatásával 
eltávolít minden port, zsírt és más szennyeződést. Használatával 
optimalizálható a hőcsere, és visszaállítható az eredetileg elvárt 
teljesítmény.  

ELŐNYÖK
•  Mélyreható tisztítás és zsírtalanítás

•  Jó nedvesítő képesség: feloldja és felszívja 

az összes szennyeződést

•  Enyhén illatosított

•  Nem maró a hatályos szabályozás szerint

•  Helyszínen tesztelt és szakemberek által 

igazolt

TELJESÍTMÉNY
• Optimalizálja a hőátadást

• Meghosszabbítja a beendezés élettartamát

• Csökkenti az energia-fogyasztást

• Csökkenti a működési költségeket

KiSzErELÉS:
Frionett® Power Ultra: koncentrátum,  
5 l-es kanna.
Frionett® Power Ultra rTU: felhasználásra kész, 
750 ml-es szórófejes flakon.

Kondenzátor tisztítása

Tisztítás előtt

Frionett® Power Ultra 
Ultra kezelés után

„szuper
         zsírtalanító”

„optimális hatékonyság”

„feloldja a zsírokat”„kellemes illat”

PRÓBÁLJA
ki Ön is!

®

www.climalife.dehon.com



Frionett® a teljes termékskála
minden feladatra és bármely típusú alkalmazásra

Légkondicionálás • Kereskedelmi hűtés • Ipari hűtés • Kórházak • Ipari konyhák

Frionett® activ’
Fertőtlenítő, zsírtalanító, szagtalanító
(friss illat) - baktériumölő / gombaölő

Baktericid: EN 1040, EN 1276, NF T72-300 
(Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes)
EN 13623 (Legionella pneumophila)
Fungicid: EN 1275 (Candida albicans)

Fertőtlenítő, zsírtalanító élelmiszerrel közvetlenül 
érintkező felületekre - baktériumölő / gombaölő

Baktericid: EN 1040, EN 1276, NF T72-300 
(Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes), 
EN 13623 (Legionella pneumophila)
Fungicid: EN 1275 (Candida albicans)

Frionett® Contact

ELPároLogTaTóK ÉS  
BELTÉri EgYSÉgEK TiSzTÍTáSa
Amellett, hogy a felhalmozott szennyeződés csökkenti az elpáro-
logtató hőátadását, az ilyen berendezések melegágyat biztosíta-
nak a mikroorganizmusok, baktériumok fejlődéséhez. Fontos a 
rendszeres tisztítás, különösen az elpárologtatók fertőtlenítése.

FrioNETT® acTiv' ELŐNYEi
•  A baktériumok és gombák elleni harcra formulázva
•  Tisztít, fertőtlenít és megszünteti a kellemetlen szagokat
•  Hab mély tisztításhoz, alkalmazható függőleges 

felületeken is
•  A One Shot fertőtleníti és szagtalanítja a szellőző és 

légkondicionáló rendszereket
•  Friss illat

TiSzTÍTJa az ÉLELMiSzErrEL KÖzvETLENüL 
ÉriNTKEzŐ BErENdEzÉSEKET
Hűtőkamrákhoz, hűtőházakhoz, termelési területekhez, 
előkészítési területekhez, ipari konyhákhoz, ahol higiéniai és 
biztonsági szempontból követelmény az élelmiszer előkészí-
téshez használt felületek fertőtlenítése. Erre az alkalmazásra a 
Frionett® Contact az ideális termék.

FrioNETT® coNTacT ELŐNYEi
•  Lúgos detergens
•  Kifejezetten a baktériumok és gombák elleni harcra 

formulázva
•  Szagtalan
•  Az iparági előírásoknak megfelelően a kezelés után 

vízzel le kell öblíteni a felületeket

Frionett® Activ’ RTU
750 ml-es szórófej

Frionett® Activ’
5 l-es kanna

Frionett® Activ’ Foam
500 ml-es aeroszol

Frionett® Activ’ One shot
150 ml-es aeroszol

Frionett® Contact RTU
750 ml-es flakon szórófejjel

Frionett® Contact RTU
5 l-es kanna
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Climalife Kft.
H-1118 Budapest, Villányi út 47.
Tel: +36 23 431 660,
Fax: +36 23 431 661
Email: climalife.hu@climalife.dehon.com 


