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Széles hatásspektrummal rendelkező tisztító- és 

fertőtlenítő kendő vízálló kemény felületekre és 

nem invazív orvostechnikai eszközökhöz 
 
 

Termékleírás 

Az AHP technológiával rendelkező Diversey Oxivir Excel tisztító- és fertőtlenítőszer 

egy hatékonyabb alternatívát kínál a hagyományos fertőtlenítőszerekkel szemben, 

mivel teljes virucid hatékonyságot nyújt mindössze 30 másodperc alatt, ugyanakkor 

nagyon kíméletes a felületekkel szemben, és nem jelent veszélyt a felhasználókra. 

Aktív hatóanyaga a hidrogén-peroxid, a használat után néhány perccel vízre és 

oxigénre bomlik, ami sokkal biztonságosabb mind a környezet, mind az emberek 

számára. 

 
Legfontosabb tulajdonságok 

• Teljes virucid hatás 30 másodperc alatt 

• Baktericid, fungicid és virucid hatásspektrummal rendelkezik 

• Kiváló tisztítóhatás nagy teljesítményű felületaktív rendszerrel 

• Illatanyag-mentes 

• Nincs szükség öblítésre 

• Az aktív hatóanyagok vízre és oxigénre bomlanak, ami sokkal 

biztonságosabb a környezetre és a felhasználók számára egyaránt. 

 
Előnyök 

• 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 . 

• Nem jelent veszélyt a felhasználókra, egyéni védőeszköz (PPE) használata nem 

szükséges. Nincs veszélyességi besorolása. 

• Kiváló tisztítási teljesítményt nyújt, tízszer gyorsabb az általános 

fertőtlenítészereknél 

• Az AHP formula óvja a felületeket, ezáltal meghosszabbítva azok élettartamát. 

Nem hagy szermaradványt maga után. 

• Alkalmazható magas kockázatú területeken, mint a kereskedelem, az oktatás, az 

egészségügy és más ágazatokban. 

• Akár 35%-kal is növelheti a fertőtlenítés hatékonyságát.
 

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 behatási idő alatt végig nedves marad. 

5. Cserélje le a kendőt, ha nem nedvesíti be a felületet, ha láthatóan szennyezett, vagy ha másik  

     területet szeretne megtisztítani. 
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Használati útmutató 

1. Távolítsa el a makacs szennyeződéseket. 



Oxivir Excel Wipe 

 

 

Technikai adatok 

Megjelenés: polipropilén kendő 

Illat: semleges 

pH érték (használatban): 1.95 

Relatív sűrűség (20°C): 1.000 

Minőségét megőrzi: 720 napig 

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők specifikációnak. 
 

Biztonságos kezelési- és tárolási információ 

A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes információkat a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza; 

sds.diversey.com. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. Oxidálódó 

felületekkel reakcióba lép. 

Termék kompatibilitás 

Környezeti információ 

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

Elérhető kiszerelések 

Diversey Oxivir Excel Wipe elérhető: 12x100 db-os lágycsomagolásban. 
 

 

 

 

EN tesztek Behatási idő 

 

 
Baktericid 

EN 1276* 1 perc 

EN 13727 30 mp 

EN 16615  

 

 
Yeasticid 

EN1650* 5  perc 

EN13624 5  perc 

EN 16615 1   perc 

 
Virucid 

EN 14476 
 

30 mp 

(Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus) 
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Piszkos körülmények 

Mikrobiológiai adatok 

A  termék  mikrobiológiai  hatékonyságát  az  alábbiakban  olvasható  mikrobiológiai  tesztek tanúsítják. 

 

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

AHP® and Design and Oxivir® are trademarks of Diversey, Inc. 

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

foglaltak betartása mellett a Oxivir Excel Wipe minden általánosan használt eszköz és felület fertőtlenítésére alkalmas. 

Az ajánlott felhasználási feltételek mellett a Diversey Oxivir Excel Wipe alkalmas a legtöbb általánosan előforduló anyagra, például 

biztonságosan használható, és kompatibilis a következőkkel: rozsdamentes acél, króm, vinil, nejlon szövet, laminált felület, üveg, gumi, 

kemény és rugalmas műanyagok (polipropilén, poliuretán, polietilén, PVC akril, üvegszál és polikarbonát). 

* Piszkos körülmények között, nem egészségügyi területen  végzett tesztek

http://www.diversey.com/

