
 
  

 
  ARENAS®-excellent  

Flydende vaskeforstærker til vask af tekstiler 
 
Egenskaber 
ARENAS®-excellent er en phosphatfrit vaskeforstærker til at højne vaskeevnen ifbm. 
hovedvasken. Kombinationen af ARENAS®-wash og ARENAS®-excellent 
vil selv meget svær smuds og skidt blive vasket ud af textilerne. 
 

Indhold (iht 648/2004/EF) 

Nonioniske tensider < 5%, uorganiske salte, hjælpestoffer. 
pH-værdi (koncentrat): ca. 14                           pH-værdi (brugsopløsning): afhænnig af  
                                                                          vaskemiddel-kombinationen 
 

Anvendelsesområder 

Velegnet i Kombination med ARENAS®-wash til vask af hvid- og kulørtvask.  
Må ikke anvendes til bomuld- og silketextiler. Bemærk vasketemperaturen  
i det enkelte textil. I Kombination med ARENAS®-wash og ARENAS®-oxydes  
til chemothermal vaskedesinfektion af blegbare textiler velegnet. 
 

 
Anvendelse 

Til hovedvask skal textilerne sorteres efter farve og textil herefter vaskes  
med ARENAS®-wash med den forskrevne temperatur. 
ARENAS®-excellent sluttes til pumpen til vaskeforstærkerl.  
ARENAS®-excellent bliver herefter doseret automatisk via programstyringen. 
 
 
 

Doseringsanbefalinger til 
vaskemaskiner 

Bomuld, Silke, Kulørtvask, 
Hvidvask, 
Rengøringstextiler 

Kulørtvask, Hvidvask, 
Rengøringstextiler 

Hvidvask, rengøringstextiler, 
alle blegbare Textiler 

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

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

(2 -5 ml/ 1L vand) 

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

(2 -5 ml/ 1L vand) 

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

(2 -5 ml/ 1L vand) 

 

RKI-Listet Chemo-thermiske Desinfektionswaske metode  

Kiehl-ARENAS®-metode 
ARENAS®-

wash 
ARENAS®-
excellent 

ARENAS®-
oxydes 

Temperatur Standsetid Blandings-
forhold 

virke-område 

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

 

Forbrug pr. kg vask 

Kemiforbruget er afhænnig af den anvendte vaskemaskinstørrelse. 

 
C, Ætsende i koncentrat; 
R 34 Ætsningsfare. S 24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S 26 Kommer stoffet i 
øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S 37/39 Brug egnede 
beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. S 45 Ved ulykkestilfælde 
eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er 
muligt. 
Indeholder: Alkali. 
kke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! 

 

Emballage 

10 L Dunk Vare-Nr. j 65 23 10 
20 L Dunk Vare-Nr. j 65 23 21 
 

Textilvask og 
promop-
system 

 

06
.0

3.
20

13
 

 1
8.

08
.2

01
4 

 

 

w
w

w
.k

ie
h
l-g

ro
u
p
.c

o
m

 

5556 3100 WWW.PAPIRLADEN.DK

WWW.PAPIRLADEN.DK

