
 

 

Per ACTIVE 
Oxigén alapú perecetsavas adalékszer professzionáli s mosodák részére 

gépi mosáshoz  

• A termék az alábbi teszteknek felel meg: EN 1276, EN 1650, EN 13697 és EN 
14476 (virucid). 

• Oxipur rendszer termékeivel történő felhasználásra tervezték. 
 
A PER ACTIVE egy aktív oxigén tartalmú fehérítő és folteltávolító adalék profesz-
szionális mosodák részére baktericid és fungicid hatásfokkal. (Fertőtlenítőszerként 
történő engedélyeztetése Magyarországon még nem történt meg.) 60°C alatti h ő-
mérsékleten használható. A PER ACTIVE már 20°C-tól kifejti a hatását. Adalék-
szer textilmosáshoz. 

Alkalmazási mód 
Az Oxipur választék többi termékével együtt kell használni. Sutter Tech automata 
mosószer adagolóval kell adagolni. 

Adagolás 
Baktérium és élesztőgomba ellen a javasolt hígítás 0,2% (1liter munkaoldatban 2 
ml termék). Behatási idő: 5 perc, hőfok: 20°C. 
Baktericid és fungicid hatásfok elérése érdekében a javasolt hígítás 0,6% (1liter 
munkaoldatban 6 ml termék). Behatási idő: 15 perc, hőfok: 40°C. 

Fizikai adatok 
Megjelenés: átlátszó folyadék 
Szín: színtelen 
Illat: technikai 
pH: <1,0 
Relatív sűrűség: 1,120 g/ml 
Aktív hatóanyag: 25% +/- 1% 
További információ perecetsav: 4,8%, 
 hidrogén-peroxid 27,9%. 

 
 

 

 

 

Összetétel 
Összetétel (EC/648/2004/Reg.): oxigén alapú fehérítőszer >30%. Felület aktív 
anyagot nem tartalmaz, foszfátmentes. Tartalmaz: hidrogén-peroxid oldat, per-
ecetsav, ecetsav. 100 g termék kémiai összetétel: perecetsav 4,8g, hidrogén-
perioxid 27,9g, adalékanyagok, víz, stb. 

Figyelmeztetések 
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H335 Légúti irritációt okozhat. 
H302+H332 Lenyelve vagy belélegezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és 
szemkárosodást okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék 
edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P220 Tárolja éghető 
anyagoktól távol. P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P235+P410 Hűvös 
helyen tartandó. Napfénytől védendő. P280 Használni kell a védőkesztyű-
ket/védőruházatot és a szem/arcvédőket. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXI-
KOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁ-
LÁSRA KÉSZÜLT. 

Tárolás 
Száraz és hűvös helyen, lúgos anyagok tárolására alkalmas helyen, savas és oxi-
gén bázisú oxidáló termékektől távol, az eredeti csomagolásban tartandó! Kerülni 
kell a melegnek való kitételt. 
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Megjegyzés  
Kövesse a mosógépgyártó utasításait! Mindig vegye figyelembe a textil kezelési 
címkéjének jelzéseit! 

Kiszerelés 
22 kg 

Engedély, regisztráció: 
Regisztráció:  

Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 
 


