
 

  ARENAS®-bleach  

Produs concentrat lichid de albire  
 
Propriet ăţi 
ARENAS®-bleach este un produs lichid concentrat de albire, pe bază de clor, pentru  
maşini de spălat rufe. Acest produs este garant pentru rufe albe, îndepărtează pete  
îngălbenite, colorate şi de mucegai, de pe rufe albe şi rufe colorate cu culori rezistente  
la clor, cum ar fi: Feţe de mese, halate, echipament de lucru textil din bucătării. 
 

Compozi ţie (conf 648/2004/CE) 
Clor activ stabilizat >10% 
Valoare pH (concentrat): ca.13 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Produs special pe bază de clor, exclusiv pentru maşini de spălat rufe. Pentru  
decolorarea şi albirea petelor colorate şi de mucegai, de pe textile albe din  
bumbac precum şi de pe textile colorate cu culori rezistente la clor. Înainte  
de întrebuinţare testaţi rezistenţa textilelor la un loc ascuns. Respectaţi  
simbolurile de albire ∆ de pe etichetă.  
 
Întrebuin ţare 
ARENAS®-bleach, se va adauga în prima baie de clătire a procesului de spălat. 
Timp de acţiune 7-10 minute. Programarea procesului de spălat şi dozarea  
detergenţiilor va fi efectuat numai de tehnicianul Kiehl. 
 
Respecta ți instruc țiunile de operare și indica țiile produc ătorilor de ma șini,  
pentru sp ălat textile. 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei  
tehnice, nu pot fi reclamate. 
 

Consum per kg textile  
Consumul detergentului depinde de mărimea maşini. 

  
GHS 05, 09, Pericol (în concentrat);  
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
EUH031 La contactul cu acizii se degajă gaze toxice. P273 Evitaţi dispersarea în mediu.  
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/echipament de protecţie a feţei. P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA  
(sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. 
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.  
Conţine: Sodium Hypochlorite (INCI).  
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

  
 

Ambalaj  
20 litri canistre Art.-Nr. j 65 32 21 
 

Spălarea 
textilelor  
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