
 
  

 
  ARENAS®-oxydes   

Folyékony fert őtlenít ő- és fehérít őszer 
 
Tulajdonságok 
Az ARENAS®-oxydes egy kiváló mosófertőtlenítőszer, kitűnő fehérítő hatással. A baktériumok és  
gombák szaporodását gátló széles spektrumú hatóanyagainak köszönhetően már 60°C-on teljesülnek  
a VAH által meghatározott higiéniai követelmények. A szálkímélő oxigénfehérítő összetevők és a 
mosáserősítő ARENAS®-excellent kombinációjával ill. az ARENAS®-wash segítségével, gondoskodik 
optikailag és higiéniailag is a kifogástalanul elkészített texíliákról. Az ARENAS®-oxydes nélkülözhetetlen 
a fertőzések megelőzése érdekében idősek otthonában és kórházakban.  
 

Összetev ők (a 648/2004/EK alapján) 
Hatóanyagok 100 g-ban: 25 g hidrogénperoxid, 5 g perecetsav. 
További hatóanyagok: Ecetsav. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 1                                                 pH-érték (felh. kész oldatban):  
                                                                                              függ a felhasznált mosószer-kombinációtól 
 

Felhasználási terület  
Kemotermikus mosásfertőtlenítésre (mosási hőmérséklet 60°C), minden lúgálló és  
fehéríthető textíliához. Nem alkalmas vérrel erősen szennyezett textíliák mosására.  
Vegyük figyelembe az egyes textíliák mosásánál ajánlott maximális hőfokot. 
 

Felhasználás  
A főmosásban 60 °C-on az ARENAS®-oxydes, kombinálva az ARENAS®-excellent és  
ARENAS®-wash vagy Promop®-CLEAN termékekkel, kemotermikus fertőtlenítést végez.  
Az ARENAS®-oxydes kannáját a főmosás fertőtlenítő fiókjának pumpájához csatlakoztatjuk.  
Ezáltal az adgolás automatikusan követi a mosógép programját. 
 
 

adagolási javaslat automata 
mosógépekhez: 

gyapjú, selyem, tarka és 
fehér textiliák, 
takarítótextíliák 

tarka és fehér textíliák, 
takarítótextíliák 

fehér textíliák, takarítótextíliák, 
minden fehéríthető textíliák 

ARENAS ®-wash ARENAS ®-excellent ARENAS ®-oxydes 

Vízkeménységi fok 1 (< 1,5 
mmol/l) 0,3%-0,5% 0,3%-0,5% 

0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 ml/ 1L víz) 

Vízkeménységi fok 2  (1,5-2,5 
mmol/l) 

0,4%-0,6% 0,4%-0,6% 
0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 ml/ 1L víz) 

Vízkeménységi fok 3 (> 2,5 
mmol/l) 0,5%-0,8% 0,5%-0,8% 

0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 ml/ 1L víz) 
 

RKI-min ősítés (kemotermikus fert őtlenítési eljárás)  
Kiehl-ARENAS ®-folyamat  

ARENAS®-
wash 

ARENAS®-
excellent 

ARENAS®-
oxydes 

hőmérséklet idő flottaarány Hatékonyság 

0,5% 0,5% 0,5% 60 °C 15 perc 1:4 AB 

0,5%  0,5% 60 °C 15 perc 1:4 A 

 

Anyagszükséglet / mosandó kg ruha  
Az anyagszükséglet a mosógép kapacitásától függ. 

 
GHS 02, 05, 07, 09, Veszély (koncentrátumban);  
H242 Hő hatására meggyulladhat. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H302+H312+H332 Lenyelve, bőrrel 
érintkezve vagy belélegezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt 
okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P210 Gyújtóforrástól távol 
tartandó. Tilos a dohányzás. P234 Az eredeti edényben tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való 
kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: 
Lemosás bő vízzel.  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy 
annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
Tartalmaz: Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI). 
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási f elhasználása nem engedélyezett! 


A biocid termékeket körültekint ően alkalmazzák. Felhasználás el őtt mindig vegyék figyelembe 
a címkét és a termékleírást.  
 

Kiszerelés 
10 literes kanna Cikkszám: j 65 31 10 
 

Textílmosás 
és Promop® - 
rendszer  
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