FRIONETT® CONTACT
TERMÉKISMERTETŐ
A Frionett® Contact illatszermentes fertőtlenítő és zsíroldó hatású
tisztítószer.
Hűtőberendezések tisztítására szolgáló lúgos termék. A tisztítószernek
élelmiszerekkel való közvetett érintkezése megengedett, ezért vele az
élelmiszeriparban található felületek (hűtőkamrák, hűtőházak, stb.) és
ipari konyhák tisztítása is lehetséges.
A termék alkalmazását követően a tisztított felületek ivóvízzel való
leöblítése kötelező!
A kép csak illusztráció

Két változatban érhető el:
Frionett® Contact Booster : ultra-koncentrált, hígítandó
Frionett® Contact RTU: felhasználásra kész termék

JELLEMZŐK

Megjelenés
Sűrűség 20°C-on kg/m3
pH érték
1%-os oldat pH-értéke
Oldhatóság vízben
Gyúlékonyság

Frionett® Contact RTU
Frionett® Contact Booster
Színtelen folyadék
1,069
1,000
11
10,2
10,7
8,7
Oldható
Nem gyúlékony

BAKTÉRIUM- ÉS GOMBAÖLŐ HATÁS
Alkalmazási idő: lásd a felsorolt vonatkozó szabványokat.

Baktériumölő:
Gombaölők:

EN 1040, EN 1276
NF T72-300 (Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes)
EN 13623 (Legionella pneumophila)
EN 1275 (Candida albicans)
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FRIONETT® CONTACT BOOSTER
FELHASZNÁLÁS
A Frionett® Contact Booster vízzel hígítandó extra erős fertőtlenítő
és zsíroldó hatású ultra-koncentrált tisztítószer.
A 100 ml-es adagot adja 4,9 liter vízhez, rázza fel, majd permetezze
vagy közvetlenül vigye fel a tisztítandó felületre, és öblítse le vízzel.
Azokat a felületeket, amelyek élelmiszerekkel kapcsolatba kerülhetnek,
az anyag alkalmazását követően kötelezően le kell öblíteni vízzel !
Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot!

A kép csak illusztráció

Flakon, 100ml

FRIONETT® CONTACT RTU
FELHASZNÁLÁS
A Frionett® Contact RTU használatra kész extraerős fertőtlenítő és
zsíroldó hatású tisztítószer.
Vigye fel a terméket a tisztítandó felületen úgy, hogy az teljesen
befedje, majd öblítse le vízzel.
A kép csak illusztráció

Azokat a felületeket, amelyek élelmiszerekkel kapcsolatba kerülhetnek,
az anyag alkalmazását követően kötelezően le kell öblíteni vízzel !
Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
Kiszerelések: 750 ml-es porlasztófejes flakon és 5 literes kanna.
BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot!

A kép csak illusztráció

Kanna, 5 l

A jelen termékleírásban szereplő információk kutatásaink és tapasztalataink eredményein alapulnak. A tájékoztatás során a gyártó a legjobb tudása szerint
jár el, de az itt közölt információk semmilyen garancia- vagy felelősségvállalást nem jelentenek részéről, különös tekintettel arra az esetre, ha a termék
felhasználója harmadik felek jogait sérti, vagy nem tartja be a termékre vonatkozó jogszabályok előírásait.
Copyright© 2009 - dehon service SA - Minden jog fenntartva.
Igazgatóság és ügyfélszolgálat: 26, avenue du Petit Parc - 94683
Vincennes Cedex
Tel.: 01 43 98 75 00 – Fax: 01 43 98 21 51 Email:

Székhely: 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Paris

www.climalife.dehon.com

Igazgatótanács által igazgatott részvénytársaság, alaptőke: 5.100.000 €- 310 259 205 RCS Paris

2/2

Ref. : NE.51/03.09/V1/ F

Vizes oldat. A nem vízhatlan elektromos részeket védeni vagy előzetesen áramtalanítani kell.

