
Oxivir® on puhdistava desinfiointiaine, 
joka tuhoaa koronaviruksen ja muut 
virukset vain 30 sekunnissa*.
Oxivir® suojelee asiakkaita ja henkilökuntaa 
turvallisesti ja ympäristömyötäisesti. 
* EN14476:n mukaisesti
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TUHOAA
KORONAVIRUKSEN IHMISILLE JA PINNOILLE

100%
TURVALLINEN30”

TUHOAA
VIRUKSET
BAKTEERIT HIIVAT

Turvallinen 
koskettaa
Kosketuspinnat on desinfioitu 
Oxivir® Excel Wipe-pyyhkeellä
Pidä huolta myös hyvästä 
käsihygieniasta!
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Oxivir® on desinfioiva puhdistusaine, jonka toiminta perustuu AHP-teknologiaan. Oxivir® on turvallinen 
tilojen kaikille käyttäjille ja työntekijöille sekä pinnoille ja luonnolle. Vaikuttava ainesosa, stabiloitu 
vetyperoksidi, tehoaa 30 sekunnissa ja hajoaa käytön jälkeen ympäristöystävällisesti vedeksi ja hapeksi 
vain muutamassa minuutissa. Pinnoille ei jää haitallisia jäämiä.
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KUINKA SE TOIMII?
Oxivir®in patentoitu koostumus perustuu kiihdytettyyn vetyperoksidiin (AHP Accelerated Hydrogen Peroxide), 
joka muodostaa matalassa pH:ssa stabiilin ihmisille, pinnoille ja luonnolle turvallisen desinfiointiyhdisteen. 
Oxivir®in puhdistusteho on erittäin hyvä. Sen turvalliset, pesevät ainesosat yhdistettynä matalaan 
vetyperoksidipitoisuuteen tehostavat Oxivir®in kykyä tuhota mikrobeja samanaikaisesti kun se puhdistaa 
pinnan.

30”

AVAINEDUT
TEHOKAS
Oxivir® on erittäin tehokas – sillä on nk. laaja virusidinen teho eli se tuhoaa koronaviruksen lisäksi myös 
noro-, adeno- ja polioviruksen vain 30 sekunnissa. Tämän lisäksi Oxivir tuhoaa myös infektioita aiheuttavat 
bakteerit, hiivat ja sienet.

TURVALLINEN
Turvallinen käyttäjille, suojaimia ei tarvita lyhytaikaisessa käytössä.  
Pidä huolta myös hyvästä käsihygieniasta!

HELPPOKÄYTTÖINEN

YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
Vaikuttavat tehoaineet hajoavat vedeksi ja hapeksi, mikä on turvallista sekä ympäristölle että ihmisille.
Oxivir®-tuotteissa ei ole alkyylifenolietoksylaatteja (APE), nonyylifenolietoksylaatteja (NPE) eikä siitä haihdu 
sisäilman laatua heikentäviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

Kaikki yhdessä - puhdistus- ja desinfiointi. Ei annosteluun liittyviä haasteita tai ongelmia. 
Tuote käyttövalmis ja pyyhkeessä on aina oikea määrä desinfioivaa puhdistusliuosta. 
Helppo käyttää ja perehdyttää. 



Työvoimakustannukset

Hallintokustannukset

Hankinnat

Kate
80%

10%

5%
5%

Kiinteistöjen kustannusten keskimääräinen jakautuminen

Oxivir® soveltuu kiinteistöjen kaikkien vettä sietävien kovien pintojen samanaikaiseen puhdistukseen ja 
desinfiointiin. Stabiloituun vetyperoksidiin perustuva Oxivir® optimoi työn tehokkuuden, sillä sen laaja 
virusidinen teho puhdistaa pinnat ja samanaikaisesti tuhoaa koronaviruksen lisäksi myös noro-, adeno- ja 
poliovirukset sekä infektioita aiheuttavat bakteerit, hiivat ja sienet. 
Oxivir® mahdollistaa pintojen puhdistavan desinfioinnin kiinteistöjen aukiolo-/käyttöaikana. Vaikuttava 
ainesosa, stabiloitu vetyperoksidi, hajoaa käytön jälkeen ympäristöystävällisesti vedeksi ja hapeksi vain 
muutamassa minuutissa eikä pinnoille jää haitallisia jäämiä.

TEHOKAS - ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ: 
PUHDISTUS JA DESINFIOINTI YHTÄAIKAA30”
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KANNATTAVAA KASVUA 
TEE DESINFIOINNISTA UUTTA TULOVIRTAA

Desinfioinnin kysyntä on kasvanut Covid-19:n seurauksena, kun taas siivouspalveluiden arvo on supistunut 
Toimipisteiden sulkemistoimien takia. Oxivir® AHP on patentoitu teknologia, joka eroaa kaikista muista 
markkinoilla olevista aktiivisista aineista. Se auttaa parantamaan siivoustyön tehokkuutta ja lisää 
asiakastyytyväisyyttä. OXIVIR-tuotekonsepti on erinomainen myytävä lisäpalvelu, josta hyötyvät niin 
asiakaskohteen käyttäjät kuin myös siivoustyötä tekevät organisaatiot. 

30”



Kestävän kehityksen tavoitteita vastaavan puhdistus- 
ja desinfiointituotteen löytäminen voi olla haaste. 
Ympäristömyötäisyys ja kestävä kehitys ovat monissa 
maissa nousemassa pakollisiksi kriteereiksi sekä julkisissa 
että yksityisissä tarjouskilpailuissa. 

Oxivir®-tuotteet sisältävät AHP:tä, jossa vaikuttava ainesosa 
on vetyperoksidi. Vetyperoksidi on 100 % biohajoava ja 
hajoaa pinnoilla käytön vedeksi ja hapeksi. Tämä tarkoittaa 
minimaalista tai ei mitään ympäristövaikutusta.

Oxivir®-tuotteissa ei ole alkyylifenolietoksylaatteja (APE), 
nonyylifenolietoksylaatteja (NPE) eikä niistä haihdu sisäilman 
laatua heikentäviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN
JÄLJELLE JÄÄ VAIN VETTÄ JA HAPPEA30”
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Toksisuus
Korkein

Luokka I Luokka II Luokka III Luokka IV

Matalin

Vaara Varoitus Huomio Ei vaadita

Ei merkittävää vaaraa terveydelle

Materiaalit, jotka eivät pala

Materiaalit, jotka ovat normaalisti 
stabiileja, myös palo-olosuhteissa 
ja EIVÄT reagoi veden kanssa, 
polymeroitu, hajoa, kondensoitu 
tai reagoi itsestään. 
Räjähtämättömät aineet.
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SYTTYVYYS

FYYSINEN VAARA

TERVEYS

Puhdistus- ja desinfiointituotteiden käyttäminen oikein voi olla haastavaa. Sen lisäksi, että Oxivir®-tuotteet 
ovat tehokkaita keskeisiä taudinaiheuttajia vastaan, ne ovat myös turvallinen valinta työntekijöille 
ja asiakkaille. Oxivir®-tuotteet eivät sisällä VOC-yhdisteitä, lisättyjä hajusteita, voimakkaita kemiallisia 
hajuja tai höyryjä. Oxivir®-tuotteet eivät sitoudu siivoustekstiiliin kuten puuvillaan tai mikrokuituun, 
joten tehon heikkenemisen vaaraa ei ole.

Vaarallisten aineiden tunnistamis- ja 
merkintäjärjestelmä (HMIS) on numeeri-
nen luokitus, joka mittaa aineiden terveys-
vaaroja, syttyvyyttä ja fyysisiä vaaroja.
Oxivir®-tuotteet, käytettynä laimennet-
tuina, ovat luokiteltu alimmille mahdol-
lisille myrkyllisyystasoille 0 - 0 - 0.

IHMISET JA TURVALLISUUS
EI JÄÄMIÄ, EI RISKIÄ, TODISTETTUA SUOJAA KAIKILLE JA KAIKKIALLE30”

Oxivir®iä voidaan käyttää turvallisesti ja se on yhteensopiva ruostumattoman teräksen, kromin, vinyylin, 
nailonkankaiden, laminoitujen pintojen, lasin, kumin, kovien ja joustavien muovien (polypropeeni, 
polyuretaani, polyeteeni, PVC-akryyli, lasikuitu ja polykarbonaatti) kanssa.
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Oxivir®-tuotteet ovat saatavana 
eri pakkausvaihtoehdoissa. 
Ne sopivat kaikkien kovien vettä 
sietävien pintojen puhdistamiseen 
ja desinfiointiin vain 30 sekunnissa*
* EN14476:n mukaisesti

Käytä biosideja turvallisesti. 
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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Diversey on ollut ja tulee aina olemaan edelläkävijä 
ja elämän mahdollistaja. Etsimme jatkuvasti uusia 
innovatiivisia vallankumouksellisia puhdistus- 
ja hygieniaratkaisuja, joiden avulla haluamme 
ansaita asiakkaidemme luottamuksen kaikilla 
toimintasektoreillamme maailmanlaajuisesti. 
Yhtiön päätoimipaika:  Fort Mill, Etelä-Carolina, USA.

Lisätietoja: www.diversey.fi tai seuraa meitä 
sosiaalisessa mediassa.

www.diversey.com 
Nämä materiaalit toimitetaan vain yleistietotarkoituksiin, eivätkä ne korvaa käyttäjän vastuuta arvioida kuhunkin tilaan sovellettavia toiminnallisia, lakisääteisiä ja muita vaatimuksia.
AHP® and Design are trademarks of Diverse, Inc.  –  diversey.com/virtual-patent-marking © 2020 Diversey, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 87172 fi 11/20


