
Her er 
det sikkert 
at røre
Du skal bare 
bruge 1 wipe

DRÆBER
CORONAVIRUS FOR MENNESKER

OG PÅ OVERFLADER

100%
SIKKER30” FJERNER

VIRUS
BAKTERIER GÆR

Oxivir® er et rengørings- og 
desinfektionsmiddel, der har fuld 
virucidal e!ekt ved en kontakttid 
på bare 30 sekunder*.
Oxivir® beskytter dine kunder, ansatte 
og dit brand på den mest e!ektive, trygge 
og bæredygtige måde. 
*I henhold til EN 14476

Oxivir™



30”

Oxivir™

HVORDAN VIRKER DET SÅ? 
AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) er en patenteret, synergistisk blanding af almindeligt anvendte, 
sikre ingredienser, der i kombination med lave niveauer af hydrogenperoxid dramatisk øger midlets 
bakteriedræbende styrke og rengøringsevne. 

Virusdræbende
(Adenovirus, Poliovirus,
Murine Norovirus)

30  sek.

Koncentreret
2x5L

Klar-til-brug Spray
6 x 750 mL

WIPES
12 pakker á 100 wipes
6  bøtter á 160 wipes 

 

2a

30  sek.

2a

30  sek.

2aCE mærket (MDD 93/42/eec)

OXIVIR® EXCEL 

Oxivir® er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel med fordelene af AHP-teknologi. Med 
virucidal e!ekt på bare 30 sekunder er den stadigvæk mild mod overflader og med den laveste risiko 
for medarbejdere og kunder, er den det bedste alternativ til dine traditionelle desinfektionsmidler. Den 
aktive ingrediens, hydrogenperoxid, nedbrydes til miljøvenligt vand og ilt kun få minutter efter brug 
og efterlader ingen rester, der kan være skadelige eller påvirke overfladens udseende. 

SIKKERHED
Sikker for brugerne uden behov for personlige værnemidler (PPE). 
Kan anvendes på alle ikke-porøse hårde overflader samt ikke-invasivt medicinsk udstyr, 
og er ikke-brændbar. 
Oxivir® Excel Wipes reducerer aerosoler fuldstændigt og øger desinfektionsevnen med 35%.

EFFEKTIVITET
Kombineret e!ektivt rengørings- og desinfektionsmiddel. 
Oxivir® Excel Wipes øger e!ektiviteten med op til 23%*.
Nem at bruge og med minimalt behov for træning. 
Opnå suveræne rengøringsresultater med dette højtydende overfladeaktive system, der sikrer mere 
hygiejniske og rene overflader sammenlignet med mange andre desinfektionsmidler.

BÆREDYGTIGHED
De aktive sto!er nedbrydes til vand og ilt, som gør det mere sikkert for både brugerne og for miljøet. 
Oxivir-produkterne er e!ektive oxidationsmidler uden et indhold af klor eller klorerede forbindelse. 

EFFEKT
Fuld virucidal e!ekt (på coronavirus, som forårsager Covid-19) ved en kontakttid på 30 sekunder. 
Hurtigste drabse!ekt af et bredt spektrum af virus, bakterier og gær.

* Weimke TL, et. al. The value of ready-to-use disinfectant wipes: Compliance, employee time, and costs.
Am J Infect Control. 2014; 42: 329-330
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Brug biocider med forsigtighed. Læs altid etikette og produktinformation før brug.


