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FRIONETT® POWER ULTRA

PREZENTARE
Frionett® Power Ultra este un degresant puternic, uşor
parfumat destinat curăţării tuturor suprafeţelor netede.
Acest produs alcalin este destinat pentru curățarea
profesională a echipamentelor de refrigerare și de aer
condiționat:
schimbătoare
de
căldură
(evaporatoare,
condensatoare), ventilatoare etc.
Dezasamblarea nu este necesară
Clătiți după 5 minute de contact.
Fotografie necontractuală

pentru

curățare.

Puterea sa de curățare și degresare elimină praful, grăsimea și
alte impurităţi, astfel face posibilă optimizarea transferului de
căldură și restaurează performanțele.
Există două versiuni:
Frionett® Power Ultra: produs concentrate; necesită diluare
Frionett® Power Ultra RTU: produs gata de utilizat

PROPRIETĂŢI

Aspect
Densitate la 20°C (kg/dm3)
pH concentrat
Diluare
Solubilitate în apă
Capacitatea de umezire la 1%
Capacitatea de degresare (timpul
de la primul contact)

Frionett® Power Ultra
Frionett® Power Ultra RTU
Lichid galben închis
Lichid galben deschis
1,070
1,015
12
11,2
1 parte produs
Nu diluaţi
la 5 părţi de apă
Miscibil în toate proporțiile
15 secunde
8 la 120 secunde

Frionett® Power Ultra

FRIONETT® POWER ULTRA
UTILIZARE
Diluaţi Frionett® Power Ultra în apă, în proporţie de 1 parte
produs la 5 părţi de apă.
După diluare, aplicați sau pulverizați produsul direct pe suprafața
de degresat sau pe o cârpă umedă. Lăsați-o să stea timp de 5
minute, apoi clătiți cu apă. Repetați după cum este necesar.
Ambalaj: bidon de 5 litri.
PRECAUŢII LA UTILIZARE
Fotografie necontractuală

Folosiți produsul într-o zonă bine ventilată.
Folosiți echipament de protecție individuală adecvat.
Consultați fișa cu date de securitate.

FRIONETT® POWER ULTRA RTU
UTILIZARE
Frionett® Power Ultra RTU este un produs gata de utlizare.
Pulverizați produsul direct pe suprafața de degresat, acoperind
întreaga suprafață. Lăsați-o să stea timp de 5 minute, apoi clătiți
cu apă. Repetați după cum este necesar.
Ambalaj: recipient de 750 ml cu pulverizator
PRECAUŢII LA UTILIZARE

Fotografie necontractuală

Folosiți produsul într-o zonă bine ventilată.
Folosiți echipament de protecție individuală adecvat.
Consultați fișa cu date de securitate.

Aceste produse sunt o soluție apoasă. Componentele electrice care nu sunt rezistente la apă trebuie
protejate sau deconectate de la toate sursele de alimentare.

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..

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

Copyright© 2018 - Climalife – Toate drepturile rezervate.

