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FRIONETT® EVAPORATOR CLEANER 

 
 

INTRODUCERE 
 
Frionett® Evaporator Cleaner este un produs destinat curățării 
intensive a poluanților interiori din sistemele de climatizare și 
refrigerare. 
 
Restabilește funcționarea eficientă pentru obținerea confortului 
dorit în interior prin eliminarea prafului, grăsimii și a altor 
depuneri de pe evaporatoare. 
 
Clătiți după 5 minute de contact. 
 
Există două versiuni: 

Frionett® Evaporator Cleaner: produs concentrat; necesită 
diluare 
Frionett® Evaporator Cleaner RTU: produs gata de a fi utilizat 

 
  

 
PROPRIETĂŢI 
 
 

 Frionett® Evaporator Cleaner Frionett® Evaporator Cleaner RTU 

Aspect Lichid galben închis Lichid galben deschis 

Densitate la 20°C (kg/dm3) 1,070 1,015 

pH  12 11,2 

Diluare 
1 parte produs  

la 5 părţi de apă 
Nu diluaţi 

Solubilitate în apă Miscibil în toate proporțiile 

Capacitate de umectare la 1% 15 secunde 

Capacitate de degresare (timp 

de la primul contact) 
8 până la 120 secunde 

  
Fotografie necontractuală 

 



 

  

Frionett® Evaporator Cleaner 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi website-ul nostru : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

Informațiile conținute în această foaie de produs sunt rezultatul studiilor și experienței noastre. Acesta este furnizat cu bună-credință, dar nu ar trebui, în niciun caz, să fie luat pentru a constitui o garanție din 
partea noastră sau o asumare a responsabilității noastre. Acest lucru este 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® EVAPORATOR CLEANER  
 
 
UTILIZARE 
 
Frionett® Evaporator Cleaner este un produs concentrat. 
Se diluează în apă, într-un raport de 1 parte produs la 5 părți apă. 
După diluare, aplicați sau pulverizați produsul direct de jos în sus 
pe suprafața de curățat. Se lasă să stea 5 minute, apoi se clătește 
cu apă. Dacă este necesar, repetați procedura. 
 
Ambalaj: flacon de 1 litru. 
 
 
PRECAUŢII DE UTILIZARE 
 
Utilizați într-o zonă bine ventilată. 
Folosiți echipamente de protecție personală adecvate. 
Consultați fișa cu date de securitate. 
 

 
FRIONETT® EVAPORATOR CLEANER RTU  

 
UTILIZARE 
 
Frionett® Evaporator Cleaner RTU este un produs gata de a fi 
utilizat. Pulverizați produsul direct de jos în sus pe suprafața de 
curățat, acoperind întreaga suprafață. Se lasă să stea 5 minute, 
apoi se clătește cu apă. Dacă este necesar, repetați procedura. 
 

 
Ambalaj: flacon de 750 ml cu pulverizator  
 
 
PRECAUŢII DE UTILIZARE 
 
Utilizați într-o zonă bine ventilată. 
Folosiți echipamente de protecție personală adecvate. 
Consultați fișa cu date de securitate. 

 
 
Aceste produse sunt o soluție apoasă. Piesele electrice nepermeabile ale instalațiilor trebuie protejate 
sau deconectate de la toate sursele de alimentare. 
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