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FRIONETT® POWER ULTRA 
 
 
 
 

PRESENTATIE 
 
Frionett ® Power  Ultra  is een krachtig, licht geparfumeerd en 
universeel reinigingsmiddel voor alle oppervlakken.   
 
Dit alkalische product is bedoeld voor het professioneel 
reinigen van koel- en airconditioninginstallaties: 
warmtewisselaars (verdampers, condensers), ventilatoren… 
Het reinigen kan zonder demontage plaatsvinden. Spoelen na 
langer dan 5 minuten contact.  
 
Zijn reinigende en ontvettende kracht verwijdert vlekken, vet en 
andere verontreinigingen en zorgt voor een optimale warmte- 
uitwisseling van de warmtewisselaars waardoor het rendement 
van de installatie wordt hersteld.  

 
Het product bestaat in 2 uitvoeringen: 

Frionett ® Power Ultra : geconcentreerd, moet worden verdund 
Frionett ® Power Ultra RTU : klaar voor gebruik 

 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
 

 Frionett ® Power  Ultra Frionett ® Power Ultra RTU  
Uitzicht Donker gele vloeistof Licht gele vloeistof 
Densiteit bij 20°C (kg/dm3) 1.070 1.015 
pH puur product 12 11.2 

Verdunning 1 deel product  
tot 5 delen water Niet verdunnen 

Oplosbaarheid in water Mengbaar in alle verhoudingen 
Bevochtigend vermogen bij 1% 15 seconden 
Ontvettingscapaciteit (vanaf het 
1e contact) 8 tot 120 seconden  
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Frionett ® Power Ultra 

Voor meer informatie, bezoek onze website : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 
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FRIONETT® POWER  ULTRA  
 
 
GEBRUIK 
 
Gebruik Frionett ® Power Ultra  opgelost in water, in een 
verhouding van 1 keer Frionett op 5 keer water.  
Na verdunning rechtstreeks op het te reinigen oppervlak of op een 
vochtige doek aanbrengen of verstuiven. Laat het gedurende 5 
minuten staan en spoel daarna met water. Herhaal indien nodig.  
 
Verpakking: bidon van 5 liter. 
 
 
VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK  
 
In een geventileerde ruimte gebruiken.   
Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Lees aandachtig het veiligheidsblad. 
 

 
FRIONETT® POWER  ULTRA  RTU  

 
GEBRUIK 
 
Frionett ® Power Ultra RTU   is direct klaar voor gebruik. 
Spuit het product rechtstreeks op het te reinigen product zodat het 
te reinigen oppervlak geheel bedekt is. Laat het gedurende 5 
minuten staan, en spoel daarna met water. Herhaal indien nodig.  
 
Verpakking: 750 ml spray 
 
 
VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK  
 
In een geventileerde ruimte gebruiken.   
Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Lees aandachtig het veiligheidsblad. 

 
Deze producten zijn in water opgelost. Niet waterdichte onderdelen van de installatie moeten worden 
afgedekt of niet van reinigingsmiddel worden voorzien. 
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