
 

 

 

Oxivir Excel™ Wipe 

Széles hatásspektrummal rendelkező tisztító- és fertőtlenítő kendő, nem 

porózus kemény felületek tisztításához 
 

Termékleírás 

 

Diversey Care Oxivir Excel Wipe széles hatásspektrummal rendelkezik, egy lépésben tisztít és 

fertőtlenít, rövid hatóidővel. Az Oxivir Excel Wipe a szabadalmaztatott AHP® technológián alapszik. 

Alkalmas kemény és nem porózus felületek tisztítására és fertőtlenítésére. 

 

Legfontosabb tulajdonságok 

 

 Baktericid, fungicid és virucid hatásspektrummal rendelkezik  

 Fertőtlenítő hatását már 1 perc alatt kifejti 

 Előírásszerű használat esetén nem jelent veszélyt a felhasználóra és kíméletes a felületekhez 

 Hatékonyan tisztít 

 Illatanyag-mentes 

 Aktív hatóanyaga vízre és oxigénre bomlik le 

 Nem szükséges leöblíteni 

Előnyök 

 

 Széles hatásspektrummal rendelkezik, mely lehetővé teszi a legmagasabb szintű védelmet a 

beteg számára. Az európai szabványoknak megfelelően tesztelt. Hatásos több kórokozó ellen. 

Teljes mértékben virucid, beleértve az alábbiakat: Poliovirus, Adenovirus, és Murine. Hatásos 

az összes burkolt vírus ellen, mint a HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus és  Coronavirus 

 Rövid behatási idejének köszönhetően gyorsan és hatékonyan fertőtlenít 

 Kitűnően tisztít, valamint vízkőoldó hatással is rendelkezik, így nincs szükség a fertőtlenítés 

előtt elő-tisztításra 

 A felhasználókra és a felületekre nézve egyaránt biztonságos, a használatra kész oldat nem 

rendelkezik veszélyre utaló figyelmeztetéssel, nem tartalmaz a légzőszerveket irritáló 

összetevőket  

 AHP tartalma kíméletes a felületekkel, így növelheti a berendezések élettartamát 

 Az egészségügyben magas kockázati besorolással rendelkező helyiségekben és felületeken, 

többek között intenzív osztályok, inkubátorok, betegszobák fertőtlenítésére is alkalmas 

 

A kendőt átitató anyag összetevői 

biocid hatóanyag: Hidrogén-peroxid (CAS:7722-84-1) 3,6 g/kg 

Alkalmazás 

Töröljük át a fertőtlenítendő felületet a fertőtlenítőszerrel átitatott kendővel úgy, hogy kezeletlen részek 

ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig. 

Kombinált (tisztító- fertőtlenítő hatású) termékként történő felhasználás: 

baktericid és virucid hatáshoz, behatási idő: 30mp, yeasticid hatáshoz: 5 perc 

Előzetesen megtisztított felületen:  

fungicid hatás: 60 perc 

 

1. Távolítsa el a darabos szennyeződéseket.  

2. Nyissa ki a kendő csomagolását, vegyen ki egy darabot, majd zárja vissza a fedőt.  

3. Törölje át a felületeket, győződjön meg róla, hogy az egész felületet megtisztította, majd hagyja megszáradni. 

4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület a ható idő alatt végig nedves marad. 

5. Amennyiben nem nedvesíti be a törlőkendő a felületet, cserélje le. 

 

Fontos: Ne keverje össze más vegyszerrel. Ne használja vízre, vagy savra érzékeny felületeken. 

A felületnek a behatási idő alatt végig nedvesnek kell maradnia! 

 

* Fertőtlenítéshez a felület előzetes tisztítása szükséges  

 

 



Technikai adatok 

Megjelenés:   polipropilén kendő 

Relatív sűrűség (20 °C):  1.000 

pH érték oldatban:  1.95  

Gyulladáspont:   N/A 

Minőségét megőrzi:  720 nap 

Szag:    semleges 

 

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők specifikációnak. 

 

Biztonságos kezelési- és tárolásinformáció 

 

A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes információkat a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Eredeti, 

zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. Oxidálódó felületekkel reakcióba 

lép. 

 

Termékkompatibilitás: A termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Oxivir Excel minden általánosan használt eszköz és felület 

fertőtlenítésére alkalmas. 

Környezeti információ: A termékben található felületaktív összetevők a 648/2004. EK rendeletben foglaltaknak megfelelően 

biológiailag lebomlók. 

Mikrobiológiai adatok: A termék mikrobiológiai hatékonyságát a következő mikrobiológiai tesztek igazolják: EN13727, EN13624, 

EN14476, EN13704. 

Szennyezés-mentesítés: A folyadékot megkötő anyaggal itassuk fel. 

Tárolás, eltarthatóség: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, élelmiszerektől elkülönítve gyártástól 

számított 24 hónapig eltartható. 

Terméktípus: PT2. 

Gyártja: Multifill BV, Constructieweg 25a. Mijidrecht, P.O. Box 367, 3640 AJ 

Forgalmazza: Diversey Kft. 2040 Budaörs, Puskás T u. 6.  

OTH engedélyének száma: JKF/1027-4/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt. 

 

www.diversey.com 


