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FRIONETT® CONTACT 
 

PREZENTARE 

 
Frionett® Contact este un detergent lipsit de miros, utilizat pentru 
dezinfectare și degresare. 
Acest produs alcalin este destinat curățării instalațiilor de răcire. Poate fi 
folosit în contact indirect cu alimentele, ceea ce face posibilă curățarea 
suprafețelor din sectorul alimentar (camere frigorifice, depozite de 
alimente etc.) și bucătării profesionale. 
 
Suprafețele tratate trebuie, fără excepție, să fie clătite cu apă potabilă 
după aplicarea produsului. 
. 

 

 

 

 

PROPRIETĂŢI  

 

 Frionett® Contact RTU 

Aspect Lichid incolor 
Densitate la20°C 1,000 

pH concentrat 10,2 

pH la 1% în apă 8,7 

Solubilitate în apă Solubil 
Inflamabilitate Neinflamabil 

 

 

 

 

ACȚIUNI BACTERICIDE ȘI FUNGICIDALE 

Timp de utilizare: consultați standardele specificate. 
 

 

Frionett® Contact: 

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

 

 
 

Fotografie necontractuală 



 

  

Pentru mai multe informaţii vizitaţi siteul nostru web: 

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

UTILIZARE 

 
Frionett® Contact RTU este un dezinfectant de degresare ultra-puternic care este gata de utilizare. 
Aplicați produsul pe suprafața de curățat, acoperind întreaga suprafață, apoi clătiți cu apă. 
 
Echipamente și suprafețe care pot veni în contact cu produsele alimentare trebuie clătițe folosind apă. 
Repetați după cum este necesar. 
 
 
Ambalaj: bidon de 5 litri 
 

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE 
 

Vedeţi fișa cu date de securitate. 

 
Acest produs este  într-o soluție apoasă. Componentele electrice care nu sunt rezistente la apă trebuie 
protejate sau deconectate de la toate sursele de alimentare. 
 
 
 


