
Oxivir Plus

Geniş Spektrumlu Temizleyici ve Dezenfektan

Açıklama
Oxivir Plus, suya dayanıklı tüm sert yüzeyler ile bazı mefruşatların temizliği 
ve dezenfeksiyonunda kullanılan, yüksek düzeyde konsantre bir sıvı 
temizleyici dezenfektandır.

Özellikleri
Hidrojen Peroksit bazlı asidik formül
Bakteri, virüs, mantar ve maya gibi geniş bir spektrumdaki 
mikro-organizmalara karşı etkilidir
Etkili bir temizleyicidir
Kokusuzdur
Patentli teknoloji bazlı; hızlandırılmış hidrojen peroksit

Ürün Avantajları 
Tek adımda temizleyip dezenfekte ederek çalışma süresini azaltır.
Avrupa standartlarında kapsamlı şekilde test edilmiş olup, geniş spektrumlu 
bir dezenfektan olarak kendini kanıtlamıştır:
- Bakteri, Virüs, Mantar ve Mayaları ortadan kaldırır.
İz bırakmayan, kireç çözücü ve kireç oluşumunu önleme özelliği ile 
mükemmel bir temizlik performansı sunar.
Suya dayanıklı sert yüzeyler ile bazı mefruşatlarda kullanıma uygundur
Kullanıcı için güvenlidir.
Çevrecidir. Oksijene ve suya ayrışır.
Sağlık sektöründeki yüksek riskli alanlar da dahil olmak üzere her tür 
uygulama alanında kullanıma uygundur.

Kullanım Talimatları
Dozaj:    Bakteri, maya, mantar, virüs, mikrobakteri  
Dezenfeksiyon:   tüm mikroorganizmalara etkin doz oranı  
    %2,5 olup, uygulama sonrası bekleme süresi  
    8 dakikadır. (1 litre suya 25 ml ürün ekleyin.  
    Elde edilen solüsyonu yüzeye uygulayın ve 8  
    dakika boyunca nemli bir şekilde bekletin.)

    Çeşme suyu ile ürünü seyreltebilirsiniz. Ürünü  
    diğer ürünler ile karıştırmayın. Uygulama ve  
    hazırlık aşamasında maske, koruyucu elbise,  
    eldiven ve gözlük kullanınız.

Önemli Bilgi
Ilık su kullanmayın. Diğer ürünlerle karıştırmayın. Suya ve aside karşı hassas 
yüzeylerde kullanmayın.
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Teknik veriler
Görünüm:    Berrak sarı sıvı
Nispi Yoğunluk (20oC):   1,029
Saf pH değeri:    0,5

Yukarıdaki bilgi, tipik bir üretim sırasında alınmış bilgidir ve spesifikasyon olarak kullanılmamalıdır.

Güvenli kullanım ve stoklama bilgisi
Bu ürünün tam kullanım ve imha kılavuzu ayrı bir “Ürün Güvenlik Formu’nda” verilmiştir. Orijinal ambalajında 
kapalı olarak saklayın. Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan kaçının. Ürün, oksitlenebilen maddelerle tepkimeye 
girer.

Ürün uygunluğu
Önerilen kullanım koşullarında Oxivir Plus’ın, yaygın olarak karşılaşılan çoğu materyalin üzerinde kullanımı 
uygundur.

Çevre bilgisi
Bu üründe kullanılan yüzey aktif maddeler, EC 648/2004 sayılı AB Deterjan Yönetmeliği’nin gerekleri 
doğrultusunda biyolojik olarak parçalanabilir.

Mikrobiyolojik veriler
EN1276, EN1650, EN14776, EN 13704 ve EN14348 normları doğrultusunda etkinliği kanıtlanmıştır. 
Mikrobiyolojik veriler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Varolan ambalaj boyutları
Ürün kodu   Ambalaj boyutu
100827423   2 x 5L
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Metot
Mikroorganizma 

Türü
Mikroorganizma

Etkinlik 
Dozu

Etkinlik 
Süresi

EN 13727 Bakteri
S.aureus , P.aeruginosa, E. hirae, E. Coli, 

Acinetobacter baumanni
0,25% 8 dk.

EN 13624 Mantar, Maya Candida albicans, Aspergillus niger 1% 5 dk.

EN 14476 Virüs
HBV,  HCV, HIV dahil Adenovirüs, 

Poliovirüs, Rotavirüs
1% 5 dk.

EN 13704 Spor 15% 10 dk.

EN 14348 Mikobakteri
Mycobacterium terrae,
Mycobacterium avium

2,5% 8 dk.


