
 
  

 
  ARENAS®-oxydes  

Produs lichid de albire şi dezinfecţie 
 
Proprietăţi 
ARENAS®-oxydes este un produs dezinfectant cu proprietăţi de albire excelente. Datorită unui spectru  
larg de acţiune antimicrobiană se îndeplinesc cerinţele igienice conf. listei RKI, deja la temperaturi de  
60°C. Procesul de albire cu efect de protecţie a filamentelor textile pe bază de oxigen în combinaţie  
cu produsul de mărire a eficienţei ARENAS®-excellent şi detergentul ARENAS®-wash contribuie la  
un rezultat igienic cu optică plăcută. ARENAS®-oxydes este un produs indispensabil în profilaxia  
infecţioasă pentru personalul din azile de bătrâni. 
 

Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
100 g din produs conţine 25 g apă oxigenată şi 5 g acid peracetic. 
Alt ingredient: Acid acetic. 
Valoare pH (concentrat) ca.: 1                                                      Valoare pH (soluţie de întrebuinţare):                  
                                   depinde de combinaţia detergenţilor.    

Domeniul de întrebuinţare 
Pentru dezinfecţia chemotermică (la 60°C) a tuturor textilelor rezistente la substanţe  
alcaline şi substanţe de albire. Nu este indicat pentru spălarea textilelor cu impurificaţii  
mari de sânge. Respectaţi temperatura maximă de spălare, recomandată specific  
diferitelor textile. 
 

Întrebuinţare 
În spălarea principală textilele vor fi dezinfectate chemotermic la temperatura de 60°C 
cu ARENAS®-oxydes în combinaţie cu ARENAS®-excellent şi ARENAS®-wash.  
Canistra cu ARENAS®-oxydes se va instala la furtunul pompei pentru produsul de  
dezinfecţie în programul principal de spălare. Dozarea detergentului se realizează 
prin programarea automată a maşini. 
 

Dozarea indicată pentru 
maşini de spălat automate 

Lână, mătase, textile 
colorate, textile albe,  
textile de curăţat 

Textile colorate, textile albe, 
textile de curăţat 

Textile albe, textile de curăţat, 
toate textilele de albit 

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

Duritatea apei 1 (< 1,5 mmol/l) 0,3%-0,5% 0,3%-0,5% 
0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 ml/ 1 litru apă) 

Duritatea apei 2 (1,5-2,5 mmol/l) 0,4%-0,6% 0,4%-0,6% 
0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 ml/ 1 litru apă) 

Duritatea apei 3 (> 2,5 mmol/l) 0,5%-0,8% 0,5%-0,8% 
0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 ml/ 1 litru apă) 
 

Conform registrări RKI (Procedeu de dezinfecţie chemo-termic) 
Procedeu-Kiehl-ARENAS®      

ARENAS®-
wash 

ARENAS®-
excellent 

ARENAS®-
oxydes 

Temperatură Timp de 
acţiune 

Raportul: 

rufe /apă 
Zona de 
activitate 

0,5% 0,5% 0,5% 60 °C 15 minute 1:4 AB 

0,5%  0,5% 60 °C 15 minute 1:4 A 

 

Consum per kg textile  
Consumul detergentului depinde de mărimea maşini. 

 
GHS 02, 05, 07, 09, Pericol (în concentrat);  
H242 Pericol de incendiu în caz de încălzire. H290 Poate fi corosiv pentru metale. H302+H312+H332 Nociv în  
caz de înghiţire, în contact cu pielea sau prin inhalare. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.  
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
P210 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei. Fumatul interzis. P234 Păstraţi numai în recipientul 
original. P273 Evitaţi dispersarea în mediu. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament 
de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu 
multă apă.  P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. 
Conţine: Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI). 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! 

 
Folosiţi cu precauţie produsele biocide. Înainte de întrebuinţare întodeauna citiţi eticheta şi fişa tehnică de 
întrebuinţare. 

Ambalaj 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 65 31 10 
20 litri / canistre Art.-Nr. j 65 31 21 

Spălarea 
textilelor şi 
sistemul 
ProMop® 
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