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Directie en diensten: 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex 
Tel. : 01 43 98 75 00 – Fax: 01 43 98 21 51 

E-mail: contact@climalife.dehon.com 

Maatschappelijke zetel: 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Parijs 
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Copyright © 2009 - Dehon service SA - Alle rechten voorbehouden. 

 

De inlichtingen in deze productfiche zijn het resultaat van onze studies en ervaringen. Ze worden te goeder trouw verstrekt, maar kunnen in geen geval een 
waarborg of onze aansprakelijkheid inhouden, in het bijzonder bij inbreuken op de rechten van derden of bij niet naleven door gebruikers van onze 
producten van de regelgeving van toepassing op onze producten. 
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VOORSTELLING 
 
Thermonett® Reiniger is een reinigingsproduct, goedgekeurd door CSHP 
(Franse Raad voor Openbare Veiligheid en Gezondheid). Dit niet-zure 
dispergeermiddel werd ontwikkeld voor de reiniging van installaties die 
metaaloxiden, aanslag of vuil bevatten. 
Het product is bestemd voor de reiniging van kringen met ijswater, centrale 
verwarming, alsook primaire kringen van productie-installaties voor warm sanitair 
water. 
Thermonett® Reiniger helpt het rendement van installaties herstellen. 
Verpakking: bidon van 20 liter 

 
 
FYSICO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

Aanzicht ............................................................................. Gele tot bruine vloeistof 
Dichtheid bij 20 °C ............................................................. 1,033 
pH (geconcentreerd product) ............................................ � 7 
Vriespunt ........................................................................... - 1 °C 
Kookpunt ........................................................................... 100 °C 
Vlampunt ........................................................................... > 100 °C 
Viscositeit bij 20°C............................................................. 10 mPas  
Oplosbaarheid in water...................................................... Totaal oplosbaar 

 
GEBRUIK 
Thermonett® Reiniger is bedoeld voor gebruik in gesloten kring. 
Het product inbrengen met een doseerpomp a ratio van 1% van het watervolume in circulatie, bij voorkeur 
warm of bij omgevingstemperatuur. Alle kranen openen en de installatie laten werken bij het maximumdebiet. 
Het product 2 weken laten inwerken voor minder vervuilde installaties, maximaal 4 weken voor de meest 
vervuilde installaties. 
De installatie leegmaken en reinigen tot het afgevoerde water helder wordt. De installatie vervolgens herladen 
en opnieuw in gebruik nemen. 

Climalife beveelt het gebruik aan van Thermonett® Protector bij het herinschakelen van de installatie, als 
preventieve behandeling tegen kalkaanslag en metaaloxiden. 

Thermonett® Reiniger is compatibel met ieder materiaaltype, ook met componenten die aluminium of kunststof 
bevatten. 

Het pure product, in originele toestand, is biologisch afbreekbaar en kan via de riolering afgevoerd worden. Als 
dit product gebruikt werd, kan de restoplossing na reiniging, zelfs na filtering, nog een aantal andere elementen 
dan Thermonett® Reiniger bevatten die niet via riolering afgevoerd mogen worden (zware metalen, lood, 
diverse oxiden ...). De desbetreffende regelgeving raadplegen. 
 
VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK 
Zie het Veiligheidsinformatieblad. 
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Niet bindende foto 


