
Produktbeskrivning
Diversey Oxivir Plus Spray är ett bruksfärdigt väteperoxidbaserat flytande
desinfektionsmedel, för rengöring och desinfektion av vattentåliga hårda ytor 
samt möbler.

Produktegenskaper
Väteperoxidbaserad sur formulering
Effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer såsom bakterier, virus, 
svamp och jäst
Effektiv rengöring
Utan parfym

Produktfördelar
Rengör och desinficerar i ett steg. Sparar tid.
Godkänd enligt EN-tester för bakterier, virus, svamp och jäst.
Utmärkt rengöring som ger ett skinande rent resultat samt tar bort och 
motverkar uppbyggnad av kalkavlagringar.
Lämplig att använda på alla vattentåliga hårda ytor samt en del klädda möbler.
Låg miljöpåverkan. Den aktiva delen bryts ned till vatten och syre.
Bygger på den patenterade teknologin – AHP, accelererad väteperoxid 
Lämplig för alla typer av applikationer som exempelvis högriskområden inom 
Hälso- och sjukvården.

Bruksanvisning
Dosering:  Använd outspädd

Användning:  
Sprayrengöring och desinfektion:
1. Avlägsna lös smuts.
2. Spraya på ytan.
3. Rengör med en ren duk, som är preparerad med Oxivir Plus.
4. Spraya ytterligare en gång på ytan och låt verka minst 5 minuter. Skölj ytan 
noggrant med vatten och torka torrt.

Viktigt: Kombinera inte med andra produkter. Använd ej på vatten- eller 
syrakänsliga ytor.

Oxivir Plus Spray
Flytande rengörings- och desinfektionsmedel



Teknisk information

Utseende:  Klar, färglös vätska

Densitet [20°C]: 1.000

pH brukslösning: 1.8

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring 
Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt säkerhetsdatablad. 
Förvaras i sluten originalförpackning, undvik extrema temperaturer. 
Reagerar med oxiderbara ämnen.

Användningsområden 
Diversey Oxivir Plus är lämplig att använda på alla tänkbara ytor förutsatt att man följer rekommenderade 
anvisningar.

Miljöinformation 
Alla tensider i denna produkt är lätt nedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, EC 648/2004

Mikrobiologisk information 
Oxivir Plus är godkänd enligt: EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 och EN13727.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp

100829234 Oxivir Plus Spray            6x0.75L Sprayflaska
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