
 
  

 
  ARENAS®-excellent   

Detergent lichid pentru m ărirea eficien ţei  
la spălarea textilelor 
 
Propriet ăţi 
ARENAS®-excellent este un detergent fără fosfaţi pentru mărirea eficienţei în procesul  
principal de spălare. Prin combinaţia de ARENAS®-wash cu ARENAS®-excellent, pot 
fi eliminate şi murdării foarte intense din articole textile.  
 

Compozi ţie (conf.648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, săruri anorganice, substanţe ajutătoare. 
Valoare pH (concentrat): ca. 14  
Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): depinde de combinaţia detergenţilor 
 

Domeniul de întrebuin ţare 
În combinaţie cu ARENAS®-wash este indicat pentru spălat rufe colorate şi albe.  
A nu se folosi pentru articole din lână şi mătase. Respectaţi temperatura  
maximă de spălare, recomandată specific diferitelor textile.În combinaţie  
cu ARENAS®-wash şi ARENAS®-oxydes este indicat pentru dezinfecţia  
chemotermică a textilelor rezistente la albire. 
 
Întrebuin ţare 
Înainte de spălare articolele textile vor fi sortate, după felul şi culoarea  
textilelor, după care vor fi spălate la temperatura potrivită în combinaţie cu  
ARENAS®-wash. Canistra cu ARENAS®-excellent se va instala la furtunul  
pompei pentru detergent. Dozarea detergenţilor se realizează prin  
programarea automată a maşini. 
 

Dozarea indicată 

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

Textile colorate, textile albe, 
textile de curăţat 

Textile albe, textile de curăţat, 
toate textile 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/ 1l 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/ 1l apă) 

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

(2 -5 ml/ 1l apă) 
 

Registrat în lista RKI Procedeu de dezinfec ţie chemo-termic conf.sistemului Kiehl-ARENAS ® 
ARENAS®-

wash 
ARENAS®-
excellent 

ARENAS®-
oxydes 

Temperatură Timp de 
acţiune 

Raportul: 
rufe/apă 

Domeniul de 
acţiune 

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

 

Consum per kg textile  
Consumul detergentului depinde de mărimea maşini. 

 
GHS 05, Pericol (în concentrat); 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P280 Purtaţi mănuşi de 
protecţie/echipament de protecţie a ochilor. P305/351/338 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. 
P308/313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.  
Conţine: Potassium Silicate (INCI). 
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 

Ambalaj  
10 litri / canistre Art.-Nr. j 65 23 10 
20 litri / canistre Art.-Nr. j 65 23 21 
 

Spălarea 
textilelor şi 
sistemul -
ProMop®  
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