
 

 ARENAS®-Perla-Des  

Foszfátmentes fert őtlenít ő mosópor 
 

Tulajdonságok  
ARENAS®-Perla-Des egy higiénikus- önmagában használható mosópor, kemotermikus  
mosás-fertőtlenítésre 60 °C-tól. Foszfátmentes mosópor kitünő mosási teljesítménnyel,  
optimális folteltávolítással, 30 - 90 °C között.  
 
Felhasználási terület  
Fehéríthető textíliák tarka- és fehér, továbbá fehéríthető takarítótextíliák mosására  
alkalmas. Vegyük figyelembe az egyes textíliák mosásánál ajánlott maximális hőfokot.  
Nem használható gyapjú és selyem anyagoknál.  
 
Felhasználás  
A mosóport a mosógép adagolófiókjába töltjük. 
Kézi mosásnál: 125 g / 140 ml-t 10 liter vízben feloldani. 

Anyagszükséglet  
1 kg fertőtlenítő mosópor átlagosan szennyezett textíliáknál elegendő 
1-es keménységi tartományban  50 kg száraz ruhához, 
2-es keménységi tartományban  42 kg száraz ruhához, 
3-as keménységi tartományban  29 kg száraz ruhához. 
 
 
 
 
 
 
Kiszerelés  
15 kg-os zsák Cikkszám: j 65 76 26 
 

Textílmosás  
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 ARENAS®-Perla-Des  

Foszfátmentes fert őtlenít ő mosópor  
 

Adagolási javaslat 1 kg száraz 
textíliához 

enyhén 
szennyezett 

átlagosan 
szennyezett 

erősen 
szennyezett 

g ml g ml g ml 

Keménységi tartomány 1  
(< 1,5 mmol/l) 

14 16 20 22 35 39 

Keménységi tartomány 2 
(1,5 – 2,5 mmol/l) 

16 18 24 27 38 42 

Keménységi tartomány 3 
(> 2,5 mmol/l) 

20 22 35 39 48 53 

Előmosásnál: a táblázatban feltüntetett mennyiségek felét vesszük. Erős foltoknál 5 g ill. 5 ml-
el /kg textília többet adagolunk. Nagyon erős foltoknál előkezelést ajánlunk  ARENAS®-exet-
el. 

Adagolási előírás kemotermikus fertőtlenítési eljárásnál 60 °C-on a VAH és RKI előírásai 
szerint. 

 Adagolás  Flottaarány  Hőfok  Hatóid ő Hatékonyság  

VAH 5 g / liter víz 1 : 5 60 °C 15 perc Bakterizid/fungizid/levurozid/ 
viruzid/tuberkulozid: 
S. aureus inkl. MRSA, E. 
hirae, P. aeruginosa, E. coli, 
P. mirabilis, E. faecium / C. 
albicans / Bovines Parvovirus 
(BPV) 

RKI (A / B) 5 g / liter víz 1 : 5 60 °C 20 perc 

 
 
Ősszetev ők 
100 g-ban hatóanyagként megtalálható: 15,5 g natriumkarbinát-peroxihidrat, 3,0 g TAED. 
További hatóanyagok (a 648/2004/EK alapján):  
Nem ionos tenzidek < 5%, anionos tenzidek < 5%, szappan < 5%, polikarboxilátok < 5%,  
zeolite 5 - 15%, enzimek, optikai fehérítők, illatanyagok. 
Térfogatsúly: kb. 900 g/l                                                                 pH-érték (1 %): kb. 10  
 

GHS 07, Figyelem (koncentrátumban);  
H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. EUH208 Enzimeket tartalmaz.  
Allergiás reakciót válthat ki. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.  
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.      
A fert őtlenit ő mosóport körültekint ően alkalmazzák. Felhasználás el őtt mindig vegyék 
figyelembe a címkét és a termékleírást.  
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási f elhasználása nem engedélyezett! 
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