FRIONETT® Cleaner RTU
Vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel
klaar-voor-gebruik (1 Liter)
Biologisch afbreekbaar
BESCHRIJVING
FRIONETT® Cleaner RTU is een mengsel klaar-voor-gebruik geformuleerd op basis van krachtige
alkalische reinigingsmiddelen, bestemd voor het professioneel reinigen van warmtewisselaars,
verdampers, condensors, ventilatoren en andere oppervlakken zoals metaal en kunststof. Het uiterst
krachtig reinigend vermogen van dit product elimineert stof, vetten en andere vervuilingen. Product op
waterbasis.
Voor grotere reinigingswerken beschikken wij over het concentraat in bidons van 5 liter dat afhankelijk
van de vervuilingsgraad zelf kan gemengd worden met water tot de gewenste oplossing :
FRIONETT® Cleaner (5 L bidon).

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN
FRIONETT® Cleaner RTU is niet vlambaar, niet olie-achtig en zeer gemakkelijk af te spoelen.
Het product is zeer doeltreffend op dikke lagen vet en op vettig stof.
FRIONETT® Cleaner RTU spoelt zich vanzelf af door het contact met de condensatie dat op de
roosters van de verdampers ontstaat en komt vervolgens in de condensatiebakken terecht. De
chemische bestanddelen van dit product zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Bevat geen
fosfaten.

GEBRUIKSAANWIJZING
Verdeel gelijkmatig het product op de te reinigen oppervlakken door middel van de reeds
gemonteerde verstuiver . Laat enkele minuten inwerken. Borstel zo nodig af. Herhaal de operatie
nogmaals indien nodig. Spoel vervolgens af met een waterstraal (de roosters van de verdampers
zullen zichzelf automatisch spoelen als er voldoende condensatie is). Op glazen oppervlakken
onmiddellijk afvegen om eventuele sporen te voorkomen.
Wanneer het product in het
voedingssector wordt gebruikt, is het imperatief dat de behandelde oppervlakken met
leidingwater worden gespoeld.

KENMERKEN
Classificatie :
Zeep / Alkalisch reinigingsmiddel
Vorm :
Vloeibaar
Geur : …………………..Reukloos
Kleur :
Kleurloos
pH bij 20°C :
> 12,5
Ontvlambaarheid :
niet vlambaar
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
Raadpleeg het veiligheidsblad van FRIONETT® Cleaner RTU.

VERPAKKING
FRIONETT® Cleaner RTU is verkrijgbaar in bidons van 1 liter voorzien van een verstuiver.
(Doos met 12 bidons).

OPSLAG EN MAXIMALE GEBRUIKSDUUR
In de originele verpakking bewaren. Goed sluiten na gebruik.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
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Raadpleeg de fiche met de veiligheidsgegevens van FRIONETT® Cleaner RTU

