
 
  

 
  ARENAS®-wash  

Folyékony mosószer-koncentrátum 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Tulajdonságok 
ARENAS®-wash egy foszfátmentes mosószer-koncentrátum, kitűnő mosási teljesítménnyel 30 °C, 
40 °C, 60 °C és 90 °C-on. A speciális tenzidkombinációja miatt az ARENAS®-wash önmagában 
használandó, de felhasználható alapmosószerként is, kombinálva az ARENAS®-excelllent-el és/vagy  
az ARENAS®-oxydes-el. Az ARENAS®-wash használata optikailag kifogástalan textíliát eredeményez.  
 
Összetevők (a 648/2004/EK alapján) 
Anionos tenzidek 5-15%, nem ionos tenzidek 15-30%, szappan < 5%, polikarboxilátok < 5%,  
optikai fehérítő < 5%, szinezőanyag, illatanyag. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 11                                         pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 9 
 
Felhasználási terület 
Mindenféle texítlia, gyapjú és selyem mosására, kombinálva az ARENAS®-oxydes-el vagy  
ARENAS®-excellent-el és ARENAS®-oxydes-el az ARENAS®-wash alkalmas minden lúgálló  
és fehéríthető textília kemotermikus mosás-fertőtlenítésére. Vegyűk figyelembe az egyes textíliák 
mosásánál ajánlott maximális hőfokot. 
 
Felhasználás 
A főmosásban az anyaguk és színük alapján szétválogatott textíliák az ARENAS®-wash  
hozzáadásával, az előírt hőfokon moshatóak. Az ARENAS®-wash kannáját a főmosás  
adagoló pumpájához csatlakoztatjuk, ezáltal az adagolás automatikusan követi a mosógép  
programját. Adagolási javaslat az 1 literes kiszereléshez: lsd. az 1 l-es koncentrátum  
flakonján. 
*vízkeménységi fok 
 
 

gyapjú, selyem, tarka és 
fehér textíliák, 
takarítótextíliák 

tarka és fehér textiliák, 
takarítótextíliák 

fehér textíliák, takarítótextíliák, 
minden fehéríthető textíliák adagolási javaslat automata 

mosógépekhez: 
ARENAS®-wash ARENAS®-excellent ARENAS®-oxydes 

VKF* 1 (< 1,3 mmol/l) 0,3%-0,5% 0,3%-0,5% 0,2% (2 ml/ 1l víz) 
VKF*2 (< 1,3-2,5 mmol/l) 0,4%-0,6% 0,4%-0,6% 0,2% (2 ml/ 1l víz) 
VKF* 3 (< 2,5-3,8 mmol/l) 0,5%-0,7% 0,5%-0,7% 0,2% (2 ml/ 1l víz) 
VKF*4 (> 3,8 mmol/l) 0,6%-0,8% 0,6%-0,8% 0,2% (2 ml/ 1l víz) 

 
RKI-minősítés (kemotermikus fertőtlenítési eljárás) 

Kiehl-ARENAS®-folyamat 
szennyezettség ARENAS®-wash ARENAS®-

excellent 
ARENAS®-oxydes hőmérséklet idő flottaarány 

normál 0,5% - 0,3% 60 °C 15 perc 1:4 
erős 0,5% 0,5% 0,2% 60 °C 10 perc 1:4 

 

Anyagszükséglet / mosandó kg ruha 
 Az anyagszükséglet a mosógép kapacitásától függ. 
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Xi, Irritáló koncentrátumban  
R 38 Bőrizgató hatású. R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.  
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! 
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Kiszerelés 
6 x 1 literes flakon kartonban Cikkszám: j 65 21 02 
10 literes kanna Cikkszám: j 65 21 10 
20 literes kanna Cikkszám: j 65 21 21 
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