FRIONETT® 360 SPRAY (500ML)
BAKTERIUMÖLO ES GOMBAÖLO AKTIVHAB AEROSZOLOS KISZERELESBEN

(33147202)
Leírás

A FRIONETT® 360 Spray egy nem korrozív, nagy tisztító hatású, baktérium és
gombaölő aktívhab. Szagtalanít és megelőzi a mikroorganizmusok kifejlődését, a
rossz szag forrását. Különösen ajánlott kondenzátorok, elpárologtatók, tetőklímák,
hűtő- és fűtőkaloriferek, fémszűrők, autó radiátorok, ventilátor járókerekek, stb.
tisztításához. Vízbázisú, nem gyúlékony anyag, nem tartalmaz klóros oldószert
vagy olyan anyagokat, melyek ártalmasak az ózonrétegre.
Baktériumölő : NFE N1040
Légionela, Szalmonella, Listeria : T72300-301
Gombaölő :
NFEN 1275

Különleges tulajdonságok

A FRIONETT® 360 Spray egy speciális szelepnek köszönhetően bármely irányban
(360°) használható, megkönnyítve a legnehezebben megközelíthető helyeken való
alkalmazást. Ez a cseppfolyósított alkalinbázisú hatékony tisztító keverék gyorsan
és könnyedén eltávolítja a port, koszt, zsírt és egyéb lerakódásokat. A formulában
lévő korroziógátló adalék meggátolja a fémek károsodását. A kondenztálcák, a
műanyagok és egyéb, a tisztított környezetben vagy akörül található anyagok nem
károsodnak és hosszabb ideig tiszták maradnak. A hab automatikusan leöblítődik a
tisztított felületen képződött kondenzátummal, ezért nem szükséges mindenképpen
leöblíteni. Elég rápermetezni. A természetes kondenzáció eltávolítja a feloldott
anyagokat, amelyek lefolynak és friss citrom illatot hagynak a letisztított felületen.

Használati utasítás

Kapcsolja ki vagy áramtalanítsa a működő berendezést. Jól rázza fel a flakont.
Vegye le a kupapot és irányítsa a szórófejet a tisztítandó felületre. Teljesen fedje le
az anyaggal a területet. Speciális összetételének köszönhetően a hab szétterül. A
felgyülemlő kondenzátum teljesen leöblíti a tisztított alkatrészt. Mindazonáltal
letörölhető vagy vízzel leöblíthető, ha például nincs kondenzáció. Ha a lerakódások
vastagok vagy ellenállók, akkor ismételje meg a műveletet vagy használja előzőleg
az oldószeres FRIOSOLV Spray-t. A művelet befejeztével kapcsolja be vagy
helyezze áram alá a készüléket.

Tulajdonságok

Űrtartalom :
Leírás :

Megjelenés :
pH :
Tartály nyomás :
Spray típus :
Gyúlékonyság :

500 ml
Nagy
hatékonyságú
tisztítóhab
aeroszolos
kiszerelésben klíma- és fűtőberendezésekhez,
fémszűrőkhöz,
autó
radiátorokhoz,
ventilátor
járókerekhez, stb.
Világos folyadék
13
Max. 0,4 Mpa
Nagy. Ovális.
Inflammable selon le test de projection de flamme
CSPC

Biztonsági előírások

IRRITÁLJA A SZEMET ÉS A BŐRT. Szembekerülés esetén mossa ki és bő vízzel
öblítse. Forduljon szakorvoshoz. Hordjon megfelelő védőkesztyűt.

Alkalmazási határok

Sodium métasilicate-t tartalmaz. Nyomás alatt alló tartály. Naptól és +50 °C feletti
hőmérséklettől védve tartandó. Ne fúrja ki és ne égesse el használat után sem. Ne
permetezze lángba vagy izzó felületre. Minden szikraforrástól és lángtól védve
tartandó. Ne dohányozzon. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.

Szín
Szag

Fehér
Citrom

Kiszerelés

FRIONETT® 360 Spray 500 ml-es aeroszolos flakonban.

Tárolás és szavatosság

Lásd a flakon alján.

Biztonságtechnikai adatok

Lásd a FRIONETT® 360 Spray Biztonsági Adatlapot.

Figyelmeztetés a felhasználónak

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.
Az információk nem helyettesítik 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 a rendelkezésére áll.

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

