FRIONETT® CLEANER
Vloeibaar geconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel (5 liter)
Verdunning van 1 tot 20
Biologisch afbreekbaar

BESCHRIJVING
FRIONETT® Cleaner is een geconcentreerd krachtig vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel dat
ontworpen werd om condensors, verdampers, koelvinnen en andere uitrustingen (kappen van
airconditioningtoestellen en roestvrijstalen, stalen en aluminium oppervlakken) te reinigen. Een
geregeld onderhoud één keer per maand, maakt het mogelijk het optimale rendement van de
toestellen in stand te houden en neerslag van vet en stof op de koelvinnen te vermijden. FRIONETT®
Cleaner dringt snel en gemakkelijk door in smeer en vuil en vernieuwt alle behandelde oppervlakken.
FRIONETT® Cleaner is eveneens verkrijgbaar klaar-voor-gebruik : FRIONETT® Cleaner RTU (1 L met
verstuiver)

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN
FRIONETT® Cleaner is niet ontvlambaar, niet vettig en volledig oplosbaar in water. Het product is
uiterst doeltreffend voor dikke lagen olie, vet en vettig stof. De chemische bestanddelen van dit
product zijn biologisch afbreekbaar. FRIONETT® Cleaner is economisch in gebruik omwille van zijn
sterke verdunbaarheid.

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng het product slechts op uitgeschakelde uitrusting aan. Verdun FRIONETT® Cleaner zoals
hieronder opgegeven. Gebruik een verstuiver om het te behandelen oppervlak gelijkmatig te
bevochtigen en laat de oplossing enkele minuten intrekken maar laat het product niet drogen op het
oppervlak. Gebruik een borstel voor hardnekkig of aangekoekt vuil. Spoel vervolgens af met een
waterstraal.
Verdunning:
Grondige reiniging : verdunnen met 4 volumes water.
Normale reiniging - aanbevolen: verdunnen met 8 volumes water
Lichte reiniging: verdunnen met 20 volumes water.
Wanneer het product in de voedingssector wordt gebruikt, is het imperatief dat de behandelde
oppervlakken met drinkwater worden gespoeld.
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KENMERKEN
Classificatie :
Vorm :
Kleur :
Geur :
pH bij 20°C :
Ontvlambaarheid :

Zeep / Alkalisch geconcentreerd
reinigingsmiddel
Vloeibaar
Blauwgroen
Zoetig
> 13,5
niet vlambaar

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
Raadpleeg de fiche met de veiligheidsgegevens van FRIONETT Cleaner.

VERPAKKING
FRIONETT® Cleaner is verkrijgbaar in bidons van 5 liter
(Doos met 4 bidons).

OPSLAG EN MAXIMALE GEBRUIKSDUUR

VEILIGHEIDSGEGEVENS
Raadpleeg de fiche met de veiligheidsgegevens van FRIONETT Cleaner.
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In de originele verpakking bewaren. Goed sluiten na gebruik.

