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        VIN-FP-447/007 

 
FRIONETT® ACTIV’ 
 

INTRODUCERE 
 
Frionett® Activ’ este un detergent de dezinfectare, degresare și 
dezodorizare destinat curățării echipamentelor de refrigerare și de aer 
condiționat (ventilatoare, evaporatoare, unități interioare, etc.). 
Creat pentru a combate bacteriile și ciupercile, acțiunea sa de 
dezinfectare este potrivită în special pentru tratarea eficientă a 
schimbătoarelor de căldură. 
 
Există patru versiuni: 
 
Frionett® Activ’ RTU: produs gata de utilizare 
Frionett® Activ’ 5 L : produs concentrat; necesită diluare  
Frionett® Activ’ Foam : spumă de aerosoli gata de utilizare 
Frionett® Activ’ One Shot : aerosol de unică folosinţă, gata de utilizare 
 

 
 
PROPRIETĂŢI 
 

 Frionett® Activ’ 
RTU 

Frionett® Activ’ 
5L 

Frionett® Activ’ 
Foam 

Frionett® Activ’ 
One Shot 

Aspect Lichid incolor Spumă incoloră Lichid incolor 

Miros Miros proaspăt 

Densitate la 20°C 1,000 1,005 1,001 < 1 

pH concentrat 10,7 10,9 Nu este cazul 

Solubilitate în apă Miscibil în toate proporţiile Insolubil 

Inflamabilitate Neinflamabil Foarte inflamabil 

Degresare Da Nu 

 
 
 
ACȚIUNI BACTERICIDE ȘI FUNGICIDALE 
Timp de utilizare: consultați standardele citate. 
 

 
Frionett® Activ’ RTU - Frionett® Activ’ 5 L - Frionett® Activ’ Foam : 
 
Bactericid: EN 1040, EN 1276  
 NF T72-300 (Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes)  
 EN 13623 (Legionella pneumophila)  
Fungicid: EN 1275 (Candida albicans) 
 

 

 
 

Fotografie necontractuală 
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Frionett® Activ’ 

FRIONETT® ACTIV’ RTU (REF.7381+7382) 
 

 
 

 
 

Frionett® Activ’ RTU este un produs de dezinfectare, dezodorizare și 
degresare gata de utilizare. 
Agitați recipientul, apoi pulverizați produsul direct pe suprafața care 
trebuie tratată, acoperind întreaga suprafață. Clătiți cu apă. 
Repetați după cum este necesar. 
 
PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE 
 
Folosiți produsul într-o zonă bine ventilată. 

                                                Vedeţi fișa cu date de securitate. 

 
 
 
 
FRIONETT® ACTIV’ 5L (REF.7383+7384)   

 

UTILIZARE 
 
 

UTILIZARE 
     

Frionett® Activ’ 5 L este un concentrat de dezinfectare, dezodorizare și 
degresare. 
Se diluează în apă, în proporţie de 1 parte produs la 4 părți apă. 
 
După diluare, aplicați produsul direct pe suprafața de tratat, apoi clătiți cu 
apă. 
Repetați după cum este necesar. 

Ambalaj: bidon de 5 L 
 

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE 
 

Folosiți produsul într-o zonă bine ventilată 
Vedeţi fișa cu date de securitate. 

 
Frionett® Activ’ RTU şi Frionett® Activ’ 5 L sunt într-o soluție apoasă. Echipamentele fără părți 
electrice impermeabile trebuie protejate sau deconectate de la toate sursele de alimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografie necontractuală 

750 ml Spray 

 
Fotografie necontractuală 
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Frionett® Activ’ 

 

 
FRIONETT® ACTIV’ FOAM (REF.7379+7380) 

 
 
 
 
 
    UTILIZARE 
 

Frionett® Activ’ Foam este o spumă activă dezinfectantă, dezodorizantă 
și degresantă, gata de utilizare, care aderă la suprafața care urmează să 
fie curățată. 
Agitați aerosolul, apoi pulverizați produsul uniform de la 20 cm de 
suprafața de tratat, acoperind întreaga suprafață. Utilizați în poziție 
verticală cu supapa de pe partea de sus. 
Clătiți cu apă dacă este posibil să vină în contact cu alimentele. 
Repetați după cum este necesar. 

 
 

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE 
În cazul materialelor sensibile la curățare, efectuați un test de 
compatibilitate anterior. 
Extrem de inflamabil. 
Folosiți-o într-o zonă bine ventilată. 
Vedeţi fișa cu date de securitate. 

Fotografie 
necontractuală 

500 ml Aerosol 



 

  

Pentru mai multe informaţii vizitaţi siteul nostru web: 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 
 

Informațiile conținute în această fișă de produs sunt rezultatul studiilor și experienței noastre. Este furnizat cu bună-credință, dar nu ar trebui, în niciun caz, să fie considerat o garanție din partea noastră sau o asumare a 
responsabilității noastre. Acest lucru este valabil în special în cazul în care drepturile terților sunt în joc sau în situațiile în care un utilizator al unuia dintre produsele noastre nu respectă reglementările aplicabile.. 

 

 

Frionett® Activ’ 

FRIONETT® ACTIV’ ONE SHOT (REF.7377+7378) 
 
 

UTILIZARE 
 
Frionett® Activ’ One Shot este o formulă de dezinfectare și 
dezodorizare utilizată pentru tratarea conductelor de ventilație și pentru 
purificarea spațiilor închise. 
După apăsarea pe butonul aerosolului, produsul se va difuza automat 
în întreaga zonă care urmează să fie tratată. Pentru a purifica spațiile 
închise și a trata conductele, agitați bine înainte de apăsarea butonului, 
porniți ventilatorul la nivelul minim și poziția rece (pentru tratarea 
conductelor de ventilație). Părăsiți camera imediat. 
Lăsați să acționeze timp de 15 minute și aerisiți timp de 30 de minute 
înainte de a reintra în cameră. 
O doză poate trata de la 50 m3 până la 150 m3 pentru a dezinfecta 
atmosfera. 
 
PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE 
 
Extrem de inflamabil și iritant. 
Folosiți-o într-o zonă bine ventilată. 
Vedeţi fișa cu date de securitate. 
 

 
ACȚIUNI BACTERICIDE ȘI FUNGICIDALE 
Timp de utilizare: consultați standardele specificate. 
 

 
 Frionett® Activ’ One Shot : 
 
 Bactericid: EN 1276  
 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococsus aureus, Enterococcus 

hirae) 
   
   Fungicid: EN 1650  
 (Aspergillus Niger, Candida albicans) 
 

 

 
 

 
 

Fotografie 
necontractuală  

Aerosol 150 ml 

 

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

