
RengöRing luftväRmepumpaR

frionett Clim – effektiv mot 
bakterierna legionella och 
salmonella samt mot baciller, 
fungicid och virus

RekommendeRas för både hem- 
och arbetsmiljö efter varje ren- 
göring av luftvärmepumpens inne-
del. obs! endast för inomhusdel.se 
mer information på bladets baksida.

Långtidsverkande skydd mot bakterier 
och svamp. Dammavvisande. Efter- 
behandling för Frionett® Cleaner eller 
Frionett® 360 Spray. Bakteriedödande - 
Svampdödande - Virusdödande. 

För effektiv antibakterie och skydds- •	
behandling av förångare och kondensorer 

Ger snabbt och enkelt skydd mot •	
bildandet av dålig lukt. Clim ger en frisk 
citrondoft

Ger en långtidsverkande •	
skyddshinna som gör att 
damm inte fastnar så lätt 

En förpackning “Clim”räcker •	
i de flesta fall (beroende 
på enhetens storlek) till två 
behandlingar. Färdigblandad 
i 250 ml aerosolflaska

LuFtVärmEpumpar Bör rEGELmäSSiGt 
rEnGöraS För att: 

• unDVika häLSoproBLEm 

• öka DriFtSäkErhEtEn 

• minimEra EFFEktBortFaLL.

Sköt om luftvärmepumpen – för ekonomin och din hälsas skull

frionett Cleaner 
–effektiv mot bakterierna 
legionella och salmonella

RekommendeRas som ren-
göringsmedel i alla normalfall 
både i hem- och arbetsmiljö.  
rengöring innedel bör ske minst 
en gång/år, se mer information 
på bladets baksida.

Effektiv rengöring för lamellpaket 
(kondensor) på värmepumpens inom- 
och utomhusdel. Bakteriedödande - 
Svampdödande. 

Biologiskt nedbrytbart.

För effektiv rengöring av förångare, •	
kondensorer och kylare 

Förhindrar uppkomsten av mögel-•	
svamp och alger på lameller till 
värmeväxlare 

Enkel och snabb att an-•	
vända med effektiv verkan 

Färdigblandad i 500 ml  •	
sprayflaska

effektivt mot bakteRieRna 
legionella oCh salmonella!

frionett 360 spray
– bakterie- och svampdödande samt 
med bakteriologisk mikroorganism-
bekämpning
RekommendeRas då luftvärmepump/innedel 
är starkt nedsmutsad eller hänger i feta luft-
miljöer typ kök, restauranger, verkstäder m.m. 
rengöring innedel bör ske minst en gång/år, 
se mer information på bladets baksida.

kraftig rengöring för lamellpaket (kondensor)  
på värmepumpens inom- och utomhusdel i svåra  
miljöer. Bakteriedödande - Svampdödande.
har även bakteriologisk bekämpning mot  
mikroorganismer. Frionett 360 Spray innehåller 
även starkt avfettningsmedel.

Starkt rengöringsmedel för förångare och  •	
kondensorer
innehåller starkt avfettningsmedel – extra viktigt att •	
efterbehandla med Frionett Clim
Förhindrar uppkomsten av mögelsvamp och •	
alger på lameller till värmeväxlare

Väldigt bra för användning av svår- •	
åtkomliga ställen som takkassetter och  
väggdon
För användning i verkstäder, restauranger el-•	
ler anläggningar som verkar i nikotinrik miljö 
Färdigblandad i 500 ml aerosolflaska•	
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frionett Clim

Se till att aggregatet är rengjort med 
t.ex. Frionett Cleaner eller Frionett 
360 spray

oBS! EnDaSt För inomhuSDEL

Stäng av anläggningen, vänta 1.	
ca 10 minuter

Lyft/avlägsna ev. inomhusdelens  2.	
skyddskåpa

avlägsna grovfilter/mikro- 3.	
filter/dammfilter

Skaka behållaren väl.4.	

håll behållaren stående vid  5.	
användning.

Starta anläggningen med full 6.	
fläkt.

Lokalisera luftintaget och spraya 7.	
rikligt.

Stäng av anläggningen. 8.	

upprepa behandlingen om 9.	
nödvändigt. 

ingen eftersköljning krävs.10.	

frionett Cleaner

Stäng av anläggningen, vänta 1.	
ca 10 minuter.

Lyft/avlägsna ev. inomhusdelens 2.	
skyddskåpa.

avlägsna grovfilter/mikro- 3.	
filter/dammfilter

Skaka flaskan väl. Spraya rikligt 4.	
på kondensorn för att täcka 
ytan. Vänta några minuter. 
Borsta försiktigt med mjuk borste 
och applicera igen vid behov.
Spraya försiktigt med vatten, 
lämpligt med annan sprayflaska.
Vätskan rinner sedan ut genom 
kondensvattenslangen.

Efterbehandla gärna med  5.	
Frionett Clim för ett långtidsver-
kande skydd mot bakterier och 
damm.

frionett 360 spray

Stäng av anläggningen, vänta  1.	
ca 10 minuter

Lyft/avlägsna ev. inomhusdelens 2.	
skyddskåpa

avlägsna grovfilter/mikro-  3.	
filter/dammfilter

Skaka flaskan väl. ta bort locket 4.	
och spraya mot kondensorn 
som skall rengöras. kondensen 
som bildas kommer att ta med 
smutsen ut genom anläggningens 
dräneringssystem (kondens- 
vattenslangen).

ingen eftersköljning är  5.	
nödvändig. 

upprepa behandlingen vid 6.	
extremt svåra och nedsmutsade 
anläggningar.

Starta anläggningen igen.7.	

Efterbehandla med Frionett Clim 8.	
för ett långtids verkande skydd 
mot bakterier och damm.

användning

CanVaC aB, FörråDSGatan 32. 542 35 mariEStaD.  0501 39 90 00   0501 39 90 90 www.CanVaC.SE

viktigt att veta om RengöRing av luftväRmepumpaR

Läs alltid tillverkarens rekommendationer om rengöring och skötsel av anläggningen.

vaRföR behöveR en luftväRmepump RengöRas?•	  En luftvärmepump i en normalstor villa drar inomhusluften genom sin inne-
del ca 5 gånger per timme. Det innebär att damm, smuts, fett och partiklar fastnar i innedelens olika filter och på kondensator/förångare som 
kommer att minska luftvärmepumpens förmåga att ge värme/svalka. rengöringen är också speciellt viktig för att hindra bakterie-, svamp- och 
algtillväxt. på utedelen kan dessutom löv och pollen fastna tillsammans med damm, smuts och fett. Rengöring lönar sig!

RengöRing med fRionett, inne/utedel: •	 Se alltid tillverkarens rekommendation. Generellt bör man rengöra kondensator/förång-
are ca en gång per år. i starkt smutsiga, rökiga eller köks/restaurangmiljöer ev. oftare. när pumpen inte ger samma värme/svalka som tidigare 
kan det bero på att den helt enkelt är för smutsig (kontakta alltid installatör vid driftstörning eller misstanke om tekniskt fel). rengör även utedel 
med Frionett, ta bort löv och smuts som ofta samlas längst ner i luftvärmepumpen. 

vad händeR om luftväRmepumpen inte RengöRs? •	 Smutsig kondensator/förångare minskar luftvärmepumpens effektivitet 
och kan dessutom tvinga den att jobba hårdare för att ge samma värme/svalka som tidigare. när damm och smuts till slut täpper igen grov- 
och luftfilter samt kondensator/förångare kommer luftvärmepumpen att sluta fungera. 

tips – använd aldRig RengöRingsmedel fRån städskåpet•	 . används rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan 
aluminiumdelar i luftvärmepumpen börja ärga. på de ärgade ytor kommer då damm och smuts att fastna enklare.

tips – använd aldRig tRyCkluft.•	  Gör aldrig rent kondensator/förångare med tryckluft då den kan skada vitala delar i  
konstruktionen. missljud och driftstörningar kan uppstå.

tips – RengöRing av gRov- oCh luftfilteR, innedel:•	  oBS! Frionetts produkter skall inte användas till rengöring av filter i 
övrigt se alltid tillverkarens rekommendation. Generellt bör man rengöra filter en gång var 4-6 vecka från damm och smuts. i dammiga och 
rökiga miljöer eventuellt oftare. rengöring av grov- och luftfiltren är mycket 
viktigt för innedelens funktion. 


