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Széles hatásspektrummal rendelkező tisztító- 
 

és fertőtlenítőhab vízálló kemény felületekre 
 

 

Termékleírás 

Az Oxivir Excel Foam egy széles hatásspektrummal és rövid behatási idővel rendelkező 

használatra kész hab, mely egy lépésben tisztít- és fertőtlenít. A Diversey Care által 

szabadalmaztatott AHP (gyorsított hidrogén-peroxid) tartalmú összetételének 

köszönhetően az Oxivir Excel Foam minden kemény, vízálló felületen és egyes 

kárpitokon is alkalmazható. 

 

Legfontosabb tulajdonságok 

• Teljes virucid hatás 30 másodperc alatt 

• Baktericid, fungicid és virucid hatásspektrummal rendelkezik 

• Illatanyag mentes 

• Nem szükséges leöblíteni 

• Az aktív hatóanyagok vízre és oxigénre bomlanak, ami sokkal biztonságosabb mind a 

környezet, mind az emberek számára 

• Egyidejűleg tisztít és fertőtlenít, így javítja a munka hatékonyságát 

• Kényelmes használat, nem igényel előkészületeket 
 

Előnyök 

• A széles hatásspektrum biztosítja a legmagasabb szintű betegvédelmet. 

Mikrobiológiai tesztek (EN tesztek) tanúsága szerint a kórokozók széles köre ellen hatékony, 

teljes virucid hatással rendelkezik, többek között a Poliovirus, Adenovirus és Murine 

norovirus-t is elpusztítja, hatékony minden burokkal rendelkező vírus ellen (HIV, HBV, HCV, 

Influenza, Vaccinia virus és Coronavirus). Széles hatásspektrumának köszönhetően magas 

higiéniai színvonal biztosítására alkalmas 

• A rövid érintkezési idők nedvesen tartják a felületet, így biztosítva a fertőtlenítő hatékonyságot 

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

előtt előtisztításra 

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

rendelkezik veszélyre utaló figyelmeztetéssel, nem tartalmaz a légzőszerveket irritáló  

összetevőket 

•  AHP formulája 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 

• 35%-kal növeli a fertőtlenítés megfelelőségét 

 

Használati útmutató 

Szórófejes tisztítás és fertőtlenítés 

1. Távolítsa el a makacs szennyeződéseket 

2. Vigye fel a szert egy tiszta, száraz törlőkendőre vagy közvetlenül a felületre a szórófej 

segítségével. 

3. A szükséges behatási idő * letelte után törölje a felületet szárazra, vagy hagyja 

megszáradni. 
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*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást illetően.



Oxivir Excel Foam CE 

 

 

Technikai adatok 

Megjelenés: tiszta, színtelen folyadék 

pH érték (használatban): 1.95 

Relatív sűrűség (20°C): 1.000 g/cm 

Minőség megőrzési idő: 720 nap 

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak. 
 

Biztonságos kezelési- és tárolási információ 

Termékkompatibilitás 

Fontos: Ne keverje más termékekkel. Ne használja meleg vízzel. Ne használja víz- vagy savérzékeny 

felületeken. A termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Oxivir Excel Foam minden általánosan használt 

eszköz és felület fertőtlenítésére alkalmas. 

 

Mikrobiológiai adatok 

A termék mikrobiológiai hatékonyságát az alábbiakban olvasható mikrobiológiai tesztek tanúsítják. 
 

 
Elérhető kiszerelések 
Az Oxivir Excel Foam elérhető 6x0.75L-es és 2x5L-es kiszerelésben. 

 
 

Behatási idő 
 

 
 

Baktericid 

EN 1276* 1 perc 

EN 13727 30 mp 

EN 13697* 5 perc 

EN 16615 1 perc 
 

 
 

Yeasticid 

EN1650* 5 perc 

EN13624 5  perc 

EN 13697* 5  perc 

EN 16615 1  perc 

 
Virucid 

EN 14476  
30  mp (Adenovirus, Poliovirus, Murine 

Norovirus) 
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A termék kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó teljes útmutatást a különálló biztonsági adatlap tartalmazza; sds.diversey.com. 

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban, a szélsőséges hőmérsékleti körülményektől távol. Csak professzionális felhasználók / szakemberek 

számára. 

Környezeti információ 

A termékben található felületaktív összetevők a 648/2004. EK rendeletben foglaltaknak megfelelően biológiailag lebomlók. 

Reakcióba lép oxidálható anyagokkal. Felhasználható a gyártás dátumától számított 2 évig. 
 

* Piszkos körülmények között, nem egészségügyi területen  végzett tesztek

http://www.diversey.com/
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Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.
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