Oxivir Plus
Pesevä desinfektioaine
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Kuvaus tuotteesta
Oxivir Plus on pesevä desinfektioaine, joka perustuu kiihdytetyn ja stabiloidun
vetyperoksidin patentoituun teknologiaan. Tuote soveltuu lääkinnällisten välineiden ja
laitteiden sekä vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfektioon. Lisäksi se soveltuu
myös eritetahradesinfektioon.
Ominaisuudet
• Vetyperoksidipohjainen hapan peroksygeeni
• Laaja mikrobisidinen teho
Edut
• Käyttäjälle turvallinen ja helppo käyttää.
• Puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaikaa.
• Soveltuu laajasti erilaisten pintojen desinfioivaan puhdistukseen:
- terveydenhuollon vaativissa kohteissa
- kosteissa tiloissa
- lämpimissä tiloissa
- keittiötiloissa.
• Tavanomaisiin desinfektionaineisiin verrattuna tuote on ympäristömyötäisempi.
• Soveltuu kevytmetallipintojen puhdistukseen (mm. alumiini). Herkkiä materiaaleja
käsiteltäessä noudata laitevalmistajan ohjeita sekä testaa tuotteen soveltuvuus.
• Mikrokuitupyyhkeen käyttö lisää tuotteen puhdistustehoa.
• Kestää likarasitusta ja emulgoi erinomaisesti ihorasvaa.
• Ei valkaise eikä jätä puhdistettaville pinnoille raitoja.
• Ehkäisee kalkkikiven muodostusta.
• Soveltuu tekstiilipintojen desinfioivaan puhdistukseen.
• Soveltuu käsi- ja konemenetelmiin.
Käyttöohje
Pintadesinfektio
1. Valmista käyttöliuos oheisen taulukon mukaan.
2. Tee käyttöliuos viileään veteen. Mittaa ensin vesi ja lisää sen jälkeen Oxivir Plus.
Valmiin käyttöliuoksen määrä
Tiivisteen määrä 		
Pitoisuus

Valmista käyttöliuosta

1 litra 			

3,5 % 		

29 litraa

5 litraa 			

3,5 % 		

143 litraa

Oxivir Plus
Pesevä desinfektioaine
Käyttöohje jatkuu
Käyttötarkoitus
Pintadesinfektio:
Puhtaat pinnat

Pitoisuus
1%

Laimennus
10 ml +
990 ml vettä

Käytössä huomioitavaa
Pyyhi pinta huolellisesti käyttöliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä.

Pintadesinfektio:
Likaiset pinnat

3,5 %

35 ml +
965 ml vettä

Märkäpyyhintä tai kosteapyyhintä. Pyyhi pinta huolellisesti liuokseen kostutetulla
siivouspyyhkeellä.

Eritetahradesinfektio

3,5 %

35 ml +
965 ml vettä

Levitä liuos tahraan ja pyyhi tahra pois.

Tekstiilipintojen
desinfioiva puhdistus

3,5 %

35 ml +
965 ml vettä

Poista irtolika tai erite. Annostele liuosta suoraan tahralle ja poista se pehmeällä
harjalla tai siivouspyyhkeellä. Etene tahran keskustaa kohden. Imeytä liuennut
tahra paperiin tai siivouspyyhkeeseen. Huuhtele pinta lopuksi vedessä kostutetulla
siivouspyyhkeellä ja imeytä pinnalla oleva kosteus paperiin tai siivouspyyhkeeseen.

Pintadesinfektio

15 %

150 ml +
850 ml vettä

Tekniset tiedot
Ulkonäkö				kirkas, kellertävä neste
Suhteellinen tiheys (20 °C)		
1,0
pH-arvo, laimentamaton		
0,5
pH-arvo käyttöliuos: 		
1,5 +/- 0,5
Koostumus:
Happeen perustuva desinfiointiaine (peroksygeeni) 			
Ionittomia ja anionisia pinta-aktiivisia aineita, fosfonaattia, fosfaattia

5 - 15 %
<5%

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.
Käyttöturvallisuus ja varastointi
Käytä suojakäsineitä. Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa. Vain ammattikäyttöön. Suosittelemme
annostelulaitteiden käyttöä käyttöliuosten valmistuksessa. Turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot ks.
käyttöturvallisuustiedote.
Varastointi:
Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.
Suositeltavin säilytyslämpötila on + 6 - + 35 °C.
Säilyvyys: Oxivir Plus -tiiviste 2 vuotta avaamattomana tai avattuna valmistuspäivästä lukien.
Pakkauksessa mainittu viimeinen käyttöpäivä.
Käyttöturvallisuustiedotteet ja EN-testitulokset toimitetaan pyydettäessä.
Hyväksynnät
Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIa -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa
testitulokset edustajaltamme.
Ympäristötiedot
Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa.
Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.
Pakkaustiedot
Tuotenumero
100826547
100827422

Pakkauskoko
6 x 1 l		
2 x 5 l		

Pakkausmuoto
pullo
kannu
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