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  Rena Water lµ g×? 
Sö dông dung dÞch n−íc pha lo·ng Natri hypoclorit 

 

 

 

 

 

  

 

S¶n xuÊt Rena Water 
 

 

 

 

  

Natri hypoclorit (NaCl) 
nång ®é 6~12% 

pH 12~13 

Ng©m trong dung dÞch 
®· pha lo·ng 

Mïi clo nång nÆc 
Ph¶i röa l¹i b»ng n−íc 

¡n mßn kim lo¹i 
 

Pha lo·ng b»ng n−íc 
Nång ®é 100 ~1000ppm, 

pH 8~10 

Natri hypoclorit 
Nång ®é 12% 

Axit clohidric 
Nång ®é 8.5% 

N−íc 

 

Hçn hîp 

 
Röa nhÑ nhµng 

Phun vµo kh«ng gian 

TÈy röa 

Kh«ng cÇn x¶ l¹i 

Rena Water 
Nång ®é 10 ~200ppm 

§é pH 6.0~7.0 



 

 

 

  

Sù biÕn ®æi cña ®é ph vµ axit hipoclor¬ 



 

 

 

Kh¶ n¨ng diÖt khuÈn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thêi gian ®äng l¹i 

  

Rena Water 
Kh¶ n¨ng diÖt khuÈn cao gÊp 10~20 lÇn 

kh«ng cã l−u l−îng ®äng l¹i 
 

Dung dÞch n−íc pha lo·ng natri hyploclorit 

L−u l−îng ®äng l¹i kÐo dµi 10 ~ 20 lÇn 

Tèc ®é ph¶n øng chËm h¬n so víi Rena 

Water 

So s¸nh vÒ l−u l−îng cßn ®äng l¹i vµ kh¶ n¨ng diÖt khuÈn 
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S¬ ®å bªn cho thÊy thêi gian Axit 

Hypoclor¬ vµ ion Clo cÇn ®Ó diÖt trªn 
99% khuÈn E.Coli. 

Víi thêi gian diÖt khuÈn lµ: 

HClO: 15 phót 

ClO-: 120 phót 

cïng víi nång ®é 0.1mg clo/L cho thÊy 

 kh¶ n¨ng diÖt khuÈn gÊp 80 lÇn : 120/1.5= 

80.   
 

Thêi gian diÖt khuÈn 

Ghi chó: 

Thêi gian cÇn ®Ó diÖt 99% khuÈn E.coli.NhiÖt ®é: 2~6% 

US EPA, “kh¶ n¨ng diÖt khuÈn cña hîp chÊt clo” 

(tham kh¶o tõ “ kÜ thuËt n−íc s¹ch” - c«ng ty 技報堂出版 - NhËt B¶n 

Sù kh¸c nhau vÒ kh¶ n¨ng diÖt khuÈn gi÷a axit hypoclor¬ vµ ion Clo 
(ClO ) 



 

 

                 

N−íc m¸y( tham kh¶o) 

Benzalkonium chloride 

chlorhexidine 

cresol 

Phenol 

Rena Water 

N−íc axit hãa m¹nh 

ozon 

popidonyodo 

Ethanol 

Natri hypoclorit 

diclomonoxit Cl2O 

fomali

glutaraldehyde 

� Kh¶ n¨ng diÖt khuÈn cao nªn Rena Water cã thÓ diÖt ®Õn c¶ nh÷ng vi khuÈn ngoan cè nhÊt. 

� Bëi v× cã thÓ diÖt khuÈn víi nång ®é thÊp nªn rÊt th©n thiÖn víi con ng−êi , m«i tr−êng vµ thiÕt 

bÞ. 

� ChØ b»ng chi phÝ thÊp nh−ng cã kh¶ n¨ng diÖt khuÈn toµn bé n¬i lµm viÖc bao gåm thøc ¨n, 

dông cô, vÖ sinh tay ch©n…. 
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T¨ng c−êng kh¶ n¨ng diÖt khuÈn 

Rena water cã kh¶ n¨ng diÖt khuÈn m¹nh, tÝnh an toµn cao 



            Sö dông Rena Water 

        

 

        

 

        

      

1. N«ng nghiÖp (thu ho¹ch rau trong nhµ kÝnh, v−ên c©y ¨n qu¶, röa 

rau) 

2. Ng− nghiÖp ( vÖ sinh bÓ chøa, diÖt khuÈn khi chÕ biÕn c¸) 

3. Ngµnh ch¨n nu«i ( vÖ sinh chuång tr¹i, diÖt khuÈn, khö ®éc, vÖ 

sinh ngoµi da cho gia sóc,  gia cÇm) 

4. ChÕ biÕn thùc phÈm, ®å uèng, thñy s¶n( diÖt khuÈn vµ khö ®éc) 

� §ãng chai (dông cô chiÕt rãt, b×nh, lä, can, lon) 

� DiÖt khuÈn c¸c m¸y mãc tù ®éng 

� DiÖt khuÈn nguyªn liÖu thùc phÈm, thøc ¨n gia sóc 

� VÖ sinh cho c«ng nh©n (®ång phôc, giÇy dÐp, vÖ sinh tay ch©n) 

� VÖ sinh x−ëng, trang thiÕt bÞ ( t−êng, trÇn nhµ, hÖ thèng n−íc, 

cöa hót giã, ®−êng èng), diÖt nÊm mèc trong kh«ng khÝ. 

� Khö trïng ®å dïng vµ dông cô nhµ bÕp (bÕp , hép b¶o qu¶n 

thøc ¨n…) 

� VÖ sinh n¬i ®Ó r¸c 

� VÖ sinh nhµ ¨n, khu chÕ biÕn thùc phÈm trong siªu thÞ 

5. BÖnh viÖn 

� DiÖt khuÈn trong bÖnh viÖn 

� Dông cô y tÕ (®Ìn néi soi, thiÕt bÞ läc m¸u…) 

� VÖ sinh tay ch©n 

� Phßng chèng sù truyÒn nhiÔm trong bÖnh viÖn 

� DiÖt vi khuÈn trong phßng t¾m, phßng vÖ sinh 

� Khö mïi 

6. B¸c sü thó y, cöa hµng vËt nu«i, c©u l¹c bé thÓ thao, bÓ b¬i… 

 

D©y chuyÒn chÕ biÕn rau 

D©y chuyÒn chÕ biÕn gµ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nh÷ng n¬i 
c«ng céng 

 
 

 

• S©n bay: khu vùc xuÊt nhËp c¶nh,  khu vùc ®Ó hµnh lý 

• BÖnh viÖn: hµnh lang, phßng bÖnh, n¬i chøa r¸c th¶i y tÕ 

• Tr−êng häc: héi tr−êng, phßng häc, phßng vÖ sinh 

• Kh¸ch s¹n: hµnh lang, phßng kh¸ch, phßng vÖ sinh 

• Nhµ h¸t: s©n khÊu, hµnh lang, phßng vÖ sinh 

• Trung t©m th−¬ng m¹i: cöa ra vµo, phßng vÖ sinh 

• Nhµ ga: lèi ra s©n ga, phßng vÖ sinh 

 

Sö dông Rena Water 1 



 

 

 
 
 
 

VÖ sinh 
thùc phÈm 

 
 
 
 
 
 

• Nhµ ¨n trong bÖnh viÖn 

• Khu vùc bÕp cña nhµ hµng, nhµ ¨n 

• Bªn trong khu chÕ biÕn thùc phÈm 

• Bªn trong nhµ kÝnh trång rau 

• Chuång nu«i gia sóc, gia cÇm 

• N¬i b¶o qu¶n thùc phÈm t−¬i sèng trong siªu thÞ, nhµ l¹nh 

 

 

 
 

Nh÷ng n¬i 
kh¸c 

 

• X−ëng giÆt lµ 

• Nhµ kho trong c¶ng hµng kh«ng, c¶ng biÓn 

• Trong gia ®×nh ( phßng kh¸ch, nhµ bÕp, phßng vÖ sinh) 

 

Sö dông Rena Water 2 



 

 

• Khử mùi di ệt 
khuẩn trong 
phòng 

Xịt lượng nước rena thích hợp vào không gian phòng ( khuyến khích dùng hệ thống renafine 
giúp cải thiện môi trường trong phòng) 
Sử dụng nước rena pha loãng với nước máy tỉ lệ 1:4 để diệt khuẩn và khử mùi trong phòng. 

• Diệt khu ẩn rau và 
hoa qu ả 

Ngâm rau quả vài phút trong nước rena pha loãng với nước máy tỉ lệ 1:10 

• Diệt vi khu ẩn ở 
tay 

Sau khi rửa tay sạch bằng xà phòng, hãy xịt nước rena đã pha loãng với nước máy tỉ lệ 1:4 
vào tay để diệt khuẩn  

• Diệt khu ẩn và 
khử mùi trong 
phòng v ệ sinh 

Xịt nước rena vào nắp bồn cầu và ở xung quanh rồi lau sạch. 
Xịt nước rena vài lần vào không gian phòng. 

• Khử mùi và di ệt 
khuẩn trong nhà 
tắm 

Sau khi làm sạch các vết bẩn như vết ố đen, cặn nước trong bồn tắm và phòng tắm, hãy xịt 
nước rena vào. Xịt nước rena vào lỗ thoát nước. 

• Khử mùi thùng 
rác  

Xịt nước rena vào rác tươi sống như trong bếp 

 

 

Cách sử dụng nước Rena 1 



 

 

• Diệt vi khu ẩn ở thớt, khăn 
lau và gi ẻ lau bụi 

 Ngâm vào xô chứa nước rena pha loãng bằng nước máy theo tỉ lệ 1:2 

• Nơi muốn làm v ệ sinh Xịt nước rena pha loãng bằng nước máy tỉ lệ 1:4 vào bàn, ghế, tay nắm cửa, bồn 
rửa hay nhà bếp, sau đó lau sạch 

• Sát khu ẩn dụng cụ nhà 
bếp 

 Xịt nước rena pha loãng bằng nước máy tỉ lệ 1:2 khi dùng dao, rổ hay sọt, sau đso 
rửa lại bằng nước máy 

• Khử mùi di ệt khu ẩn 
trong boot và giày  

Xịt nước rena vài lần vào trong giày 

• Nước cắm hoa Sử dụng nước rena pha loãng với nước máy tỉ lệ 1:10 để cắm hoa giúp cho hoa 
tươi lâu do kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn 

  

Cách sử dụng nước Rena 2 



 

 

• Khử mùi và di ệt khu ẩn ở móng và mông c ủa vật 
nuôi  

Xịt với nước rena pha loãng với nước máy tỉ lệ 1:2 vào 
khăn giấy sau đó lau sạch  

• Khử mùi và di ệt khu ẩn quanh phòng v ệ sinh c ủa 
vật nuôi 

Xịt trực tiếp nước rena quanh phòng vệ sinh sau đó lau 
sạch 

• Diệt nấm mốc, khử mùi hôi Sau khi loại bỏ các vật là nguyên nhân gây nấm mốc thì 
xịt nước rena rồi lau sạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách sử dụng nước Rena 3 



 

 

   Sử dụng trong ngành ch ế biến cá 

Dùng để rửa bên trong cá sau khi 
đã lấy hết nội tạng- 30ppm 

Rửa máy đánh vảy cá- 100ppm 

Làm sạch máy phi lê cá 100ppm Làm sạch lưỡi cắt của máy phi lê 100ppm  

Làm sạch lưỡi cắt máy phi lê cá, bề mặt băng 
chuyền 100ppm 

Làm sạch băng chuyền 50ppm 



 

 

Xử lí bằng nước Rena có khả năng diệt 
khuẩn không làm thay đổi màu sắc của cá 
vì clo dư ít do phản ứng với chất hữu cơ 
trên bề mặt tức thì. 

Diệt khuẩn máy phi lê cá 20ppm 

 

Làm sạch dao, bệ để làm cá hay thớt 100ppm 
Làm mát bằng nước lạnh dành cho máy sau khi làm 
sạch bằng nước rena 



 

 

Lắp đặt thi ết b ị phun s ương di ệt khu ẩn không gian trong nhà máy 

Vòi phun sương 

Băng chuyền trong nhà máy 
sản xuất khăn ướt 

Bên trong bộ phận tập trung rác 
Phòng tập trung rác tươi sống 

Diệt vi khuẩn ở thịt bò  



 

Dùng trong trường mầm non 

Dùng trước các trận đấu chuyên nghiệp Dùng trong xe bus đưa đón trẻ 


