ARENAS®-excellent
Folyékony mosáserősítő textíliák mosásához
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Tulajdonságok
ARENAS®-excellent egy foszfátmentes mosáserősítő, a mosási teljesítmény fokozásához
a főmosási programban. Kombinálva az ARENAS®-wash-al vagy a Promop®-CLEAN-el, a
legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nem ionos tenzidek < 5%, nem organikus sók, segédanyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb.13,5
pH-érték (felhasz. kész oldatban):
függ a felhasznált mosószer-kombinációtól

Felhasználási terület
Kombinálva az ARENAS®-wash-al tarka és fehér textíliákra. Nem használható gyapjúra
és selyemre. Vegyük figyelembe az egyes textíliák mosásánál ajánlott maximum hőfokot.
Kombinálva az ARENAS®-wash-al vagy Promop®-CLEAN-el és ARENAS®-oxydes-el
alkalmas minden fehéríthető textília kemotermikus mosás-fertőtlenítésére.

Felhasználás
A főmosásban az anyaguk és színük alapján szétválogatott textíliák az
ARENAS®-wash vagy Promop®-CLEAN kombinációival, az előírt hőfokon
moshatóak. Az ARENAS®-excellent kannáját a mosásérősítő pumpájához
csatlakoztatjuk, ezáltal az adagolás automatikusan követi a mosógép
programját.

gyapjú, selyem, tarka és
fehér textiliák,
takarítótextíliák

adagolási javaslat automata
mosógépekhez:

®

tarka és fehér textíliák,
takarítótextíliák
®

fehér textíliák, takarítótextíliák,
minden fehéríthető textíliák
®

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)

szennyezettség

ARENAS®-wash

ARENAS®excellent

ARENAS®-oxydes

hőmérséklet

idő

flottaarány

normál
erős

0,5%
0,5%

0,5%

0,3%
0,2%

60 °C
60 °C

15 perc
10 perc

1:4
1:4

Textílmosás
és Promop® rendszer

26.06.2009

30.07.2009

RKI-minősítés (kemotermikus fertőtlenítési eljárás)
®
Kiehl-ARENAS -folyamat

Anyagszükséglet/ mosandó kg ruha
Az anyagszükséglet a mosógép kapacitásától függő.
C, Maró koncentrátumban
R 34 Égési sérülést okoz.
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.
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges ,
a cimkét meg kell mutatni.
Lúgot tartalmaz.
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!
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Kiszerelés
10 liteles kanna
20 literes kanna

Cikkszám: j 65 23 10
Cikkszám: j 65 23 21

www.kiehl-group.com
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