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Peroxy 167
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ & 

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 

Χαρακτηριστικά 

Το AIBI Peroxy 167 είναι απολυμαντικό, το οποίο χρησιμοποιείται στο στάδιο της κύριας πλύσης 
στις συνιστώμενες δοσολογίες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και το επίπεδο των ρύπων. 

Kατάλληλο και για την αφαίρεση χρωστικών ρύπων, είναι αποτελεσματικό σε αλκαλικό pH και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες 40οC έως 50οC, οδηγώντας σε εξοικονόμηση ενέργειας και παρατείνοντας 
τη διάρκεια ζωής των υφασμάτων. 

Το AIBI Peroxy 167 περιέχει μίγμα υπεροξικού οξέος, υπεροξειδίου του υδρογόνου, και 
σταθεροποιητές, ενώ δεν περιέχει τασιενεργά και φωσφορικά.  

Οδηγίες Χρήσης-Δοσολογία 

Για την απολύμανση υφασμάτων σε θερμοκρασία 20 ±1 οC, το AIBI Peroxy 167 χρησιμοποιείται σε 
συγκέντρωση 0.6% στο στάδιο της κύριας πλύσης σε δοσολογία: 
• 18ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού (για την περίπτωση πλυντηρίου όπου για κάθε κιλό 

ιματισμού χρησιμοποιούνται 3kg νερό). 
• 24ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού (για την περίπτωση πλυντηρίου όπου για κάθε κιλό 

ιματισμού χρησιμοποιούνται 4kg νερό). 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος δράσης για την επίτευξη της 
απολύμανσης. 
 

Το προϊόν διαθέτει αποτελεσματική δράση κατά των κοροναϊών όπως ο SARS-Cov-2 (CoVid-19), τεκμηριωμένη 
από ανεξάρτητο διαπιστευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο 
δοκιμών EN 14476:2013 + A2:2019. 

Απολυμαντική δράση 

Το AIBI Peroxy 167 εμφανίζει άριστη βιοκτόνο δράση σε: 
• Βακτήρια όπως Staphylococcus Aureus , Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, και 

Escherichia coli (παραμονή 5 λεπτά) 
• Ιούς όπως Κορωναϊοί, HIV, Hepatitis B, C,D, Influenza, Herpesviridae (παραμονή 5 λεπτά) 
• Ζύμες όπως Candida albicans (παραμονή 15-30 λεπτά) 
• Μύκητες όπως Aspergillus brasiliensis (παραμονή 15-30 λεπτά) 



Σύνθεση Σε 100g περιέχει 5g Υπεροξικό οξύ 

Εμφάνιση Διαυγές υγρό           

pH <1 (20οC)  

Πυκνότητα 1,12 ± 0,01 g/ml (20οC) 

Peroxy 167 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την: 
ROLCO-CHRISTEYNS IKE • Αγίας Άννης 111 • ΡΕΝΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ 18233 

T +30 2103493000 • Ε info@rolcochristeyns.gr 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Τεχνικό Φυλλάδιο Aibi Peroxy 167 - Αναθεώρηση 26/03/2020 

Συμβατότητα Υλικών 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους των υφασμάτων, εκτός από μάλλινα και νάυλον. 

Αποθήκευση 

Διατηρείτε το AIBI Peroxy 167  ερμητικά κλειστό, μόνο στην αρχική του συσκευασία σε 
θερμοκρασία 5οC έως 25οC.  Διασπάται σε θερμοκρασία άνω των 60ο C. 

Διαθέσιμες συσκευασίες 

Το AIBI Peroxy 167 είναι διαθέσιμο σε πλαστικό δοχείο, βαρέλι, και παλετοδεξαμενή. 

Αρ. Καταχώρησης 

Αριθμός Καταχώρησης ΕΟΦ: 42296/16 

Φυσικοχημικά στοιχεία 

Ασφάλεια 

Ποτέ μην αναμειγνύετε το AIBI Peroxy 167 με άλλα προϊόντα. Συμβουλευτείτε το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) για αναλυτικές τοξικολογικές πληροφορίες και συστάσεις 
ασφαλούς χειρισμού. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης προς αποφυγή κινδύνων για 
ανθρώπους και περιβάλλον. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε την 
ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.   

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το 
πρόσωπο κατά τη χρήση. 


