Oxivir ® Plus

Detergente desinfetante de largo espectro
Descrição
Oxivir Plus da Diversey é um detergente desinfetante concentrado para utilização
em superfícies duras resistentes à água e a ácidos, podendo também ser usado em
algumas superfícies têxteis.
Propriedades
• Formulação ácida à base de peróxido de hidrogénio
• Eficaz contra um largo espectro de microrganismos, incluindo bactérias, vírus,
fungos e leveduras
• Poder de limpeza efetivo
• Sem perfume
• Baseado na tecnologia patenteada peróxido de hidrogénio acelerado (AHP)
Benefícios
Limpa e desinfeta num só passo, reduzindo assim o tempo de trabalho. Testado
de acordo com diversas normas europeias e aprovado como desinfetante de largo
espectro - bactericida, virucida, fungicida e leveduricida. Excelente poder de limpeza,
com um acabamento sem deixar marcas devido ao seu pH ácido.
Adequado para superfícies duras resistentes à água e a ácidos e para algumas
superfícies têxteis.
Seguro para os utilizadores.
Seguro para o ambiente. Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio. Adequado
para usar em diferentes áreas de aplicação, incluindo áreas de alto risco como a área
hospitalar.
Instruções de utilização
Doseamento:
Limpeza e desinfeção:

3,5% (35 ml por 1L de solução)
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Oxivir ® Plus

Detergente desinfetante de largo espectro
Aplicação:
Limpeza e desinfeção com pulverizador:
1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar a solução nas superfícies e deixar atuar durante, pelo menos, 5 minutos.
3. Limpar com um pano embebido em Oxivir Plus.
4. Enxaguar, se necessário.
5. Secar ou deixar secar ao ar.
Limpeza e desinfeção com balde:
1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar a solução com um pano/mopa.
3. Deixar atuar durante, pelo menos, 5 minutos.
4. Secar ou deixar secar ao ar.
Nota: Para situações específicas como surtos de contaminação, derrames de fluídos corporais, e outras situações de risco, deverá
consultar os Procedimentos de Prevenção e Controlo com Oxivir Plus.
Importante: Não usar água quente. Não misturar com outros produtos químicos. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos.
Dados Técnicos
Aspeto			
Líquido amarelo transparente
Densidade relativa (20 °C) 			
1,029
pH (a 3,5%)			
1,8 +/- 0,5			
pH (puro)			
0,5
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.
Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) –
https://sds.sealedair.com/
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Reage com substâncias oxidáveis.
Compatibilidade do produto
Segundo as recomendações de utilização, Oxivir Plus é adequado para uso na maioria dos materiais, não sensíveis a ácidos, normalmente
encontrados.
Dados microbiológicos
Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN: EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 e EN13727.
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