FRIONETT® 2 RTU
Tisztítófolyadék (0,95 l)
Baktériumölő, Gombaölő, Biodegradálodó
(33147200)

Leírás

A FRIONETT® 2 RTU nagy hatékonyságú lúgos tisztítószerek
keveréke, kaloriferek, elpárologtatók, ventillátorok és egyéb
felületek tisztításához. Ultraerős tisztítóhatása eltávolítja a
zsírt és egyéb szennyeződéseket. Vízbázisú. Megfelel a
következő szabványoknak:
Baktériumölő:
NFEN 1040
Gombaölő:
NFEN 1275
Legionella, Szalmonella és Lisztéria T72 300-301

Különleges tulajdonságok

A FRIONETT® 2 RTU Nem gyúlékony, nem olajos, nagyon
könnyen leöblíthető. Nagyon hatékony a vastag zsír-, és poros
zsírrétegeken.
Vizes
leöblítés
nem
szükséges.
A
FRIONETT® 2 RTU az elpárologtató rácsozatán keletkező
kondenzátummal automatikusan leöblítődik és befolyik a
kondenztálcába. A termék vegyi alkotóelemei biológiailag
lebomlanak.

Alkalmazási területek

A terméket csak akkor használja, ha a berendezés ki van
kapcsolva. Alulról felfelé haladva borítsa be a rácsozatot.
Várjon pár percet és végezze el újra a műveletet. Súrolja, ha
szükséges. Vízsugárral öblítse le (az elpárologtató rácsozata
automatikusan leöblítődik, ha a kondenzáció elégséges).

Tulajdonságok

Űrtartalom:
Osztály:
Megjelenés:
pH:
Gyúlékonyság:

0,95 l-es flakon
Lúgos tisztítószer koncentrátum,
felhasználásra készen. Baktérium- és
gombaölő.
Világos
12,0-13,3
Nem gyúlékony

Biztonsági Utasítások

Irritálja a szemet és a bőrt. Hordjon megfelelő védőkesztyűt.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg
neki a csomagolást és címkét is.

Alkalmazási határok

GYERMEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.

Szín

Sárga

Szag

Enyhén szagos.

Felhasználási határok

Tartsa az eredeti csomagolásban. Használat után jól zárja
vissza. Szavatossága 1 év.

Kiszerelés

FRIONETT® 2 RTU 0,95 l-es flakonban.

Biztonsági előírások
Figyelmeztetés a
felhasználóknak

Lásd FRIONETT® 2 RTU Biztonsági Adatlapot.
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.
A
DEHON
SERVICE
GARANTÁLJA,
HOGY
TERMÉKEI
MEGFELELNEK AZ ELADÁSI ELŐÍRÁSOKNAK.
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.
A felhasználó győződjön meg arról, hogy birtokában van-e
ezen dokumentáció legutolsó verziója; cégünk minden további
információval rendelkezésére áll.

A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és semmi esetben sem kötelezi a Cool4u Kft.-t felelősségvállalásra.

