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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

POWER RAD FOAM

RFM

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

power RAD FOAM to aktywna piana w aerozolu, specjalnie 
zaprojektowana w celu uproszczenia zadania czyszczenia 
parowników i skraplaczy klimatyzatorów. Zarówno parownik 
(jednostka wewnętrzna) jak i skraplacz (jednostka zewnętrzna) 
narażone są na szereg zanieczyszczeń związanych z 
eksploatacją, skutkiem czego jest zmniejszona wydajność 
urządzenia, oraz jego głośniejsza praca poprzez większe 
obciążenie sprężarki. Nieprawidłowościom w pracy skraplacza i 
parownika możemy w prosty sposób zapobiec odpowiednio 
dbając o czystość urządzeń.

Wygląd: lekko pieniący się płyn w sprayu.
Gęsość: 0,900 przy 20°C.
Temperatura zapłonu: brak.
Przydatność do użycia: 36 miesięcy, przechowywać w suchym, 
chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

power RAD FOAM nadaje się do czyszczenia urządzeń 
umieszczonych na dachach oraz klimatyzatorach okiennych w 
mieszkaniach, budynkach biurowych itp. power RAD FOAM 
szczególnie skutecznie sprawdza się w obiektach użyteczności 
publicznej, lotniskach, domach opieki, szpitalach, obiektach 
rekreacyjnych i sportowych, domach towarowych, biurach, 
budynkach mieszkalnych, szkołach i placówkach oświatowych, 
hotelach, zakładach przemysłowych i wszędzie tam gdzie 
zainstalowane są urządzenia klimatyzacyjne.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                   Nazwa                     Opakowanie                         Rodzaj
RFM                         power RAD FOAM      aerozol 600ml  Środki czyszczące, odtłuszczające
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NAJNOWSZEJ GENERACJI
AKTYWNA PIANA DO

BEZDOTYKOWEGO CZYSZCZENIA
PAROWNIKÓW I SKRAPLACZY

KLIMARYZATORÓW

                      Działa według reguły „psiknij i zapomnij”, dzięki czemu nie ma 
                       konieczności wykonywania jakichkolwiek mechanicznych czynności

Usuwa szybko i skutecznie wszelkie zanieczyszczenia z parowników
i skraplaczy klimatyzatorów w tym grzyby i bakterie

Po wykonanej pracy, pianka samoistnie skropli się i spłynie do tacy
skroplin, dodatkowo dezynfekując układ odpływowy


