
Oxivir Excel Wipe

Puhdistus- ja desinfektiopyyhe

Kuvaus tuotteesta

Puhdistus- ja desinfektiopyyhe. Laajakirjoinen. Teho viruksiin, bakteereihin, homeisiin ja hiivoihin on osoitettu EU-

normien mukaisesti. Kaksi vaihtoehtoista pehmytpakkausta: 30 kpl ja 100 kpl (pyyhkeiden koko 200 x 267 mm.).  

Valikoimassa myös kova 160 kpl pyyhepakkaus, jossa läpinäkyvä kansi. Kannen alla sisäkansi, jossa kaksi 

suuaukkoa, jonka kautta voi ottaa yhden pyyhkeen tai samanaikaisesti useampia pyyhkeitä (pyyhkeen koko 150 x 

170 mm). CE IIa-merkitty, PT2- ja PT4-hyväksyntä.

Ominaisuudet

Tehoaa bakteereihin, viruksiin, homeisiin ja hiivoihin, CE IIa-merkitty.

Hyvä pesuteho.

Aktiiviaineet hajoavat vedeksi ja hapeksi, kerrostumaton.

Säilyy avaamattomana 2 vuotta, avattuna 28 vrk.

Kanisteripakkaus avattuna 3 kk. (kun kansi suljetaan huolellisesti).

Soveltuu myös keittiö- ja elintarvikekohteisiin (PT4-hyväksyntä).

Edut

Tuotteen teho on todistettu kattavasti EN-testein.

Tehoaa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja murine noro -viruksiin.

Tehoaa myös kaikkiin vaipallisiin viruksiin, kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja corona -viruksiin.

Desinfektion toteutumiseen vaadittavat kontaktiajat ovat tällä tuotteella lyhyitä, näin desinfektio ehtii toteutua

ennen pinnan kuivumista.

Erinomainen puhdistuskyky.

Turvallinen käyttää. Ei ärsytä silmiä eikä ihoa.

AHP-koostumus on turvallinen pinnoille.

Soveltuu käytettäväksi myös terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien leikkaussalit, teho-

osastot ja potilashuoneet.

Käyttöohje

Poista näkyvä lika. Avaa pyyhepakkaus, ota pakkauksesta yksi pyyhe ja sulje kansi. Pyyhi pinta ja anna kuivua. Ota 

uusi pyyhe, kun käytössä oleva pyyhe ei kostuta pintaa riittävästi, kun pinta on silminnähden likainen tai kun siirryt 

seuraavaan puhdistuskohteeseen.

Annostus

Käyttövalmis

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-

edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.
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Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): < 2

pH-arvo (käyttöliuos): ~ 2

Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvall isuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä 

pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Säi lyvyys :  Säilyy avaamattomana 2 vuotta, avattuna 28 vrk. 

Huomioitavaa: Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinnoille, jotka eivät siedä vettä tai happamia aineita. Esim marmori. Suosittelemme suojakäsineiden

käyttöä pitkäaikaisessa käytössä.

Mikrobiologiset tiedot

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIa -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme
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