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FRIONETT® COIL CLEANER 
 
 
 
 

TERMÉKISMERTETŐ 
 
A Frionett® Coil Cleaner a hőcserélők (fan-coil, VRF, VRV …)  
intenzív tisztítását és zsírtalanítását biztosító termék. 
 
Tisztító és zsírtalanító képessége révén a megfelelő 
légáramlást rontó poros, zsíros és más szennyeződések 
eltávolítása biztosított. Ily módon lehetővé válik az üzemi 
hőmérséklet és a hűtési hatékonyság optimalizálása, 
csökkentve a rendszer kopását és növelve annak élettartamát.  
 
A tisztításhoz a berendezés szétszerelése nem szükséges A 
felvitelt követő 5 perc elteltével öblítse le a felületet. 
 
Két változatban érhető el: 

Frionett® Coil Cleaner: koncentrátum, hígítandó  
Frionett® Coil Cleaner RTU: felhasználásra kész termék 

 
 
JELLEMZŐK 
 
 

 
Frionett® Coil Cleaner 

Frionett® Coil Cleaner 
RTU 

Megjelenés Sötétsárga folyadék Világossárga folyadék 

Sűrűség 20°C-on (kg/dm3) 1,070 1,015 

pH érték 12 11,2 

Hígítás 
1 egység termék  

5 egység víz 
Nem hígítandó 

Oldhatóság vízben Bármilyen arányban oldható 

Nedvesítő képesség 1%-nál 15 másodperc 

Zsíroldó képesség (felhordástól 

számítva) 
8-120 másodpercig 

 
A kép csak illusztráció. 

 

 

 



 

  

Frionett® Coil Cleaner 

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

 

 

 

A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és jelenlegi ismereteinken alapulnak. Jóhiszemű közreadásuk semmi esetben sem kötelez minket felelősségvállalásra, különös tekintettel a termékeink felhasználóira 
vonatkozó előírások megszegésének, illetve harmadik személynek okozott kár esetére. Az információk nem helyettesíthetik a nélkülözhetetlen előzetes kipróbálást az egyes felhasználási területeken való használhatóság 
megállapítása érdekében. A felhasználónak gondoskodnia kell a helyi előírások betartásáról és az esetleg szükséges jóváhagyások megszerzéséről. 
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FRIONETT® COIL CLEANER  
 
 
FELHASZNÁLÁS 
 
A Frionett® Coil Cleaner vízben hígítva használandó, a hígítási 
arány 1 egységnyi termékhez 5 egységnyi víz. Hígítást követően 
alulról felfele haladva vigye fel a szert a tisztítandó felületre! 
Hagyja 5 percig hatni, majd vízzel öblítse le! Amennyiben 
szükséges, ismételje meg a műveleteket! 

 
 
Kiszerelés: 1 literes flakon. 
 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Csak jól szellőztetett helyen használható.   
Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést! 
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 
 

 
FRIONETT® COIL CLEANER RTU  

 
FELHASZNÁLÁS 
 
Frionett® Coil Cleaner RTU felhasználásra kész termék. Alulról 
felfele haladva permetezze a szert közvetlenül a tisztítandó 
felületre, úgy, hogy az anyag teljesen befedje a felületet! Hagyja 5 
percig hatni, majd vízzel öblítse le! Amennyiben szükséges, 
ismételje meg a műveleteket! 

 
Kiszerelés: porlasztófejes flakon, 750 ml. 
 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Csak jól szellőztetett helyen használható.   
Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést! 
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 

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

 
A kép csak illusztráció. 

 

 

 
A kép csak illusztráció. 

 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

