ARENAS®-oxydes
Płynny środek dezynfekcyjno-wybielający do
preparowania tekstyliów

Właściwości
ARENAS®-oxydes jest środkiem do dezynfekcji prania o znakomitych właściwościach wybielających.
Dzięki szerokiemu spektrum mikrobójczego działania zostają spełnione wymogi higieniczne zgodnie
z RKI już w temp. 60 º C. Przyjazne dla włókna wybielanie tlenem w kombinacji ze wzmacniaczem prania
ARENAS®- excellent i środkiem piorącym ARENAS®-wash zapewnia tekstyliom czyszczącym ładną
optykę i higieniczność. ARENAS®-oxydes jest nieodzowny dla profilaktyki infekcji u pacjentów i personelu
w domach spokojnej starości i w szpitalach.

Skład

(wg 648/2004/WE)

W 100 g zawarte są substancje czynne: 25 g nadtlenku wodoru, 5 g kwasu nadoctowego.
Pozostały składnik: kwas octowy.
pH (roztworu roboczego): w zależności od zastosowanej
kombinacji środków

pH (koncentratu): ok. 1

Obszar zastosowania
Do chemo-termicznej dezynfekcji prania (temp. prania 60 º C) wszystkich tekstyliów
czyszczących odpornych na działanie zasad i nadających się do wybielenia. Nie nadaje się
do prania tekstyliów mocno zabrudzonych krwią. Należy zwrócić uwagę na maksymalną
temperaturę prania pojedynczych tekstyliów.

Sposób użycia
W procesie prania głównego tekstylia zostają chemo-termicznie dezynfekowane w temp.
60 ºC ARENAS®-oxydes w kombinacji z ARENAS®- excellent i ARENAS®- wash
Kanister ARENAS®- oxydes należy podłączyć do przyłącza pompy przeznaczonej dla komponentu
dezynfekcyjnego prania głównego. Dozowanie jest określone programem pralki i następuje automatycznie.
Wełna, jedwab, tekstylia
kolorowe, tekstylia białe,
tekstylia przeznaczone do
sprzątania.

Tekstylia kolorowe, tekstylia
białe, tekstylia
przeznaczone do sprzątania

Tekstylia białe, tekstylia
przeznaczone do sprzątania,
wszystkie tekstylia nadające
się do wybielania.

ARENAS®-wash

ARENAS®-excellent

ARENAS®-oxydes

twardość wody 1 (< 1,5 mmol/l)

0,3%-0,5%

0,3%-0,5%

twardość wody 2 (1,5 - 2,5 mmol/l)

0,4%-0,6%

0,4%-0,6%

twardość wody 3 (> 2,5 mmol/l)

0,5%-0,8%

0,5%-0,8%

0,2 - 0,5 %
(2 - 5 ml/ 1L wody)
0,2 - 0,5 %
(2 - 5 ml/ 1L wody)
0,2 - 0,5 %
(2 - 5 ml/ 1L wody)

ARENAS ® -wash

ARENAS® -excellent

0,5%

0,5%

0,5%

ARENAS® oxydes

Temperatura

Czas działania

Stosunek
płynów

Obszar
działania

0,5%

60 °C

15 minut

1:4

AB

0,5%

60 °C

10 minut

1:4

A
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Zużycie na kg prania
Zużycie chemii zależy od wielkości użytej pralki.


C, Żrący w koncentracie; O, Utleniający w koncentracie;
R 8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. R 20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi
oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R 34 Powoduje oparzenia. R 37 Działa drażniąco na drogi
oddechowe. S 3/7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu. S 17 Nie przechowywać
razem z materiałami palnymi. S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza. S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
Zawiera nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!


Produkty biobójcze stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietką i
ulotką produktu.

Opakowanie
10 L kanister
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Wykaz RKI - Proces prania połączonego z chemo-termiczną dezynfecjąKiehl-ARENAS®-Proces

Pranie
tekstyliów
i system
ProMop®

www.kiehl-zegarski.pl

Zalecenie dozowania podczas
prania w pralce:

