
Oxivir är det enda rengörings- och 
desinfektionsmedlet som dödar Coronavirus 
och alla andra virus på bara 30 sekunder*.
Oxivir skyddar kunder, personal och 
varumärken på det mest e�ektiva, säkra och 
hållbara sättet.
* Enligt EN14476
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Oxivir rengörings och desinfektionsmedel, med AHP teknologi, ger dig det bästa alternativet till dina 
vanliga desinfektionsmedel genom att leverera en fullständig virusdödande e�ekt på bara 30 sekunder, 
samtidigt som det är mycket skonsamt mot ytor, med lägsta risk för personal och besökare. Den aktiva 
ingrediensen, väteperoxid, bryts ner till miljövänligt vatten och syre bara några minuter efter användning 
och lämnar inga rester som kan vara skadliga eller förändra ytans utseende.

HUR FUNGERAR DET? 
AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) är en patenterad, synergistisk blandning av vanligt använda säkra 
ingredienser som i kombination med låga nivåer av väteperoxid dramatiskt ökar dess bakteriedödande 
e�ekt och rengöringsförmåga.

Virucidal
( Adenovirus, Poliovirus, 
Murine Norovirus)

30  sek

Koncentrat 
2x5L

Brukslösning
 6 x 750ml skumspray�aska 

DUKAR (�owpack)
 12 x pack med 30 dukar
 12x pack med 100 dukar
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OXIVIR  EXCEL 

VERKNINGSGRAD
Fullt virusdödande e�ekt på bara 30 sekunder (även Coronavirus)
Tar snabbt död på ett brett spektrum av virus, bakterier och jäst

SÄKERHET
Säkert för användaren, inget behov av skyddsutrustning
Mycket kompatibelt med ytor, ej brandfarligt
Oxivir Excel rengöringsdukar bildar inga aerosoler och uppskattas öka uppfyllelsen av kraven på desinfektion 
med 35 %

EFFEKTIVITET
Allt-i-ett rengörings- och desinfektionsmedel som förbättrar e�ektiviteten i driften
Rengöringsdukar är upp till 23 % mer e�ektiva
Lätta att använda och kräver minimal utbildning
Överlägsen rengöring med ett högpresterande ytaktivt system som ger enastående rengöringsresultat 
jämfört med många andra desinfektionsmedel

HÅLLBARHET
De aktiva ämnena bryts ner till vatten och syre som är säkert för såväl miljö som användare
Oxivir-produkter är fria från alkylfenoletoxylater (APE), nonylfenoletoxylater (NPE) och flyktiga organiska 
föreningar (VOC)
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