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TERMÉKISMERTET� 
 
A Frionett® Activ’ h�t�- és klímaberendezések (ventillátorok, 
párologtatók, bels� egységek, stb.) tisztítására szolgáló fert�tlenít�, 
szagtalanító (friss illatú) és zsíroldó hatású tisztítószer. 
Hatékony baktérium- és gombaöl� formulájának köszönhet�en 
fert�tlenít� hatása különösen alkalmas a h�cserél�k hatékony 
kezelésére. 
 
Három változatban érhet� el: 
 
Frionett® Activ’ RTU: felhasználásra kész termék 
Frionett® Activ’ 5 L : koncentrátum, hígítandó  
Frionett® Activ’ Foam : felhasználásra kész aeroszolos hab 
Frionett® Activ’ One Shot: egyszer használatos felhasználásra kész 
                                              aerosol 

 
 
JELLEMZ�K 
 
 Frionett® 

Activ’ RTU: 
Frionett® Activ’ 

5L 
Frionett® Activ’ 

Foam 
Frionett® Activ’ 

ONE SHOT 
Megjelenés Színtelen folyadék Színtelen hab Színtelen folyadék 
Szag Zöld frissesség 
S�r�ség 20°C-on kg/m3 1,000 1,005 1,001 < 1 
pH érték 10,7 10,9 Nem alkalmazható 
Oldhatóság vízben Bármilyen arányban oldható Oldhatatlan 
Gyúlékonyság Nem gyúlékony Fokozottan t�zveszélyes 
Zsíroldó hatás Igen Nem 

 
 
 
BAKTÉRIUM- ÉS GOMBAÖL� HATÁS  
Alkalmazási id�: lásd a felsorolt vonatkozó szabványokat. 
 
 
 
 

 
 

A kép csak illusztráció 

Frionett® Activ’ RTU, Frionett® Activ’ 5 L Frionett® Activ’ Foam: 
 
Baktériumöl�: EN 1040, EN 1276  

 NF T72-300 (Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes)  
 EN 13623 (Legionella pneumophila)  

Gombaöl�: EN 1275 (Candida albicans) 
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Frionett® Activ’ 

FRIONETT® ACTIV’ RTU (REF. 7381) 
 

 
 
FELASZNÁLÁS 
 
A Frionett® Activ’ RTU  felhasználásra kész fert�tlenít�, szagtalanító 
és zsíroldó szer. 
 
Rázza fel, majd permetezze a szert közvetlenül a tisztítandó felületre, 
úgy, hogy az anyag teljesen befedje a felületet. Öblítse le vízzel.  
Szükség esetén ismételje meg a m�veletet. 
 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Csak jól szell�ztetett helyen használható. 
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 

 
 
 
 
FRIONETT® ACTIV’ 5 L (REF. 7383) 
 

 
 
FELHASZNÁLÁS 
 
A Frionett® Activ’ 5 l  fert�tlenít�, szagtalanító és zsíroldó 
koncentrátum. 
A termék vízzel hígítva használandó, a hígítási arány 1 egységnyi 
termékhez 4 egységnyi víz. 
 
A hígítást követ�en vigye fel a tisztítószert közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd vízzel öblítse le.  
Szükség esetén ismételje meg a m�veletet. 
 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Csak jól szell�z� helységben használható. 
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 

 
 
 
 
 
A Frionett® Activ’ RTU és a  Frionett® Activ’ 5 l vizes oldat. A nem vízhatlan elektromos részeket 
védeni vagy el�zetesen áramtalanítani kell. 
 
 

 

Porlasztó flakon, 750 ml 

 
A kép csak illusztráció 

A kép csak illusztráció 
 

Kanna, 5 l 
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Frionett® Activ’ 

FRIONETT® ACTIV’ FOAM  (REF. 7379) 
 

 
 
FELHASZNÁLÁS 
 
A Frionett® Activ’ Foam  felhasználásra kész fert�tlenít�, szagtalanító 
és zsíroldó aktív hab, amely megtapad a tisztítandó felületen.  
Rázza fel a flakont, majd permetezze az anyagot egyenletesen, a 
felszínt�l 20 cm-es távolságból a tisztítandó felületre, úgy, hogy azt 
teljesen befedje. Tartsa a flakont függ�legesen, a szórófejjel felfelé. 
Öblítse le vízzel. 
Szükség esetén ismételje meg a m�veletet. 
 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Tisztítószerekre érzékeny felületek esetén végezzen el�zetes 
összeférhet�ségi próbát. 
Fokozottan t�zveszélyes. 
Csak jól szell�ztetett helyen használható. 
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 

 

Aeroszol, 500 ml 

A kép csak illusztráció 
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A jelen termékleírásban szerepl� 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 felel�sségvállalást nem jelentenek részér�l, különös tekintettel arra az esetre, ha a termék 
felhasználója harmadik felek jogait sérti, vagy nem tartja be a termékre vonatkozó jogszabályok el�írásait. 

 

Frionett® Activ’ 

FRIONETT® ACTIV’ ONE SHOT (REF. 7377) 
 
 

FELHASZNÁLÁS 
 
A Frionett® Activ’ One Shot felületfert�tlenít� és szagtalanító termék, 
mely légcsatornák valamint zárt helyiségek légterének fert�tlenítésére 
szolgál.  
Zárt helyiségek és légcsatornák fert�tlenítése el�tt jól rázza fel a 
flakont, állítsa a szell�z� berendezést minimális teljesítményre és 
h�tési pozícióba (a légcsatornák tisztítására). Indítsa el a permetezést - 
azonnal hagyja el a helyiséget. Automatikusan és teljesen szétterjed..  
Hagyja hatni 15 percig, majd 30 percig szell�ztessen a helyiség újbóli 
használatba vétele el�tt.  
Egy adag 50-150 m3 légtér kezeléséhez elegend�. 
 
 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Fokozottan t�zveszélyes és irritatív. 
Csak jól szell�ztetett helyen használható. 
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot! 
 

 
BAKTÉRIUM- ÉS GOMBAÖL� HATÁS  
Alkalmazási id�: lásd a felsorolt vonatkozó szabványokat. 
 
 
 Frionett® Activ’ One Shot : 
 
 Baktériumöl�: EN 1276  
 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococsus aureus, Enterococcus 

hirae) 
   
 Gombaöl� : EN 1650  
 (Aspergillus niger, Candida albicans) 
 
 

 
 
 

 
 

A kép csak illusztráció 
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Aeroszol, 500 ml 


