
Oxivir Excel® Wipe CE

© A.I.S.E.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Breed spectrum reinigings- en desinfectiedoekjes

Omschrijving
De Oxivir Excel Wipe CE is een gebruiksklare, één staps reiniger en desinfecterend
doekje, met een breed effectiviteits spectrum en korte contacttijden. Gebaseerd op
Diversey's gepatenteerde waterstofperoxide formulering. Oxivir Excel Wipe CE kan
gebruikt worden op medische hulpmiddelen en materialen en op niet poreuze, harde
oppervlakken.

Eigenschappen
•   Bacterie-, virus- en gistdodend
•   Effectieve reiniger
•   Desinfecteert in één minuut
•   Gebruiksvriendelijk en veilig
•   Gemakkelijk in gebruik, vereist geen voorbereiding en hoeft niet naar de wasserij
•   Geurloos
•   De actieve stof wordt afgebroken in water en zuurstof
•   Naspoelen niet nodig

Voordelen
•   De brede effectiviteit geeft het hoogste niveau voor patiënt bescherming
•   Uitgebreid getest op Europese normen en effectief tegen meerdere belangrijke

pathogene, het product heeft een volledig virus claim, inclusief het Poliovirus,
Adenovirus, en Murine Norovirus. Het product wordt beschouwd als effectief tegen
alle enveloped virussen zoals; HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus en
Coronavirus
•   Korte contacttijden zorgen ervoor dat het oppervlak vochtig kan blijven om het

desinfecteren te kunnen garanderen
•   Uitstekende reinigende werking
•   Veilig voor gebruik bij patiënten, bezoekers, niet irriterend voor ogen en de huid
•   AHP formulering is mild voor oppervlaktes en verlengt de levensduur van het

materiaal
•   Geschikt voor gebruik in hoog risico gebieden zoals Gezondheidszorg inclusief de OK,

IC, Neonatologie en patiëntenkamers
Niet bedoeld voor gebruik op invasieve medische hulpmiddelen

Gebruiksaanwijzing
1.  Verwijder grove vervuiling.
2.  Open de verpakking van de doekjes, haal er één doekje uit en sluit de verpakking.
3.  Veeg over het materiaal of oppervlak en zorg dat het gehele oppervlak vochtig

wordt, laat aan de lucht drogen.
4.  Zorg ervoor dat het materiaal of oppervlak vochtig blijft voor de duur van de

contacttijd
5.  Vervang het doekje als het materiaal of oppervlak niet meer vochtig wordt, het

visueel vervuild is of als er een andere ruimte gereinigd gaat worden



Oxivir Excel® Wipe CE

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Polypropyleen doekje
Geur: Neutraal
pH waarde (verdund): 1.95
Relatieve dichtheid (20°C): 1.000
Houdbaarheid: 720 dagen
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Uitsluitend voor
professioneel gebruik. Reageert met oxideerbare stoffen.

Veilig gebruik
Niet mengen met andere producten. Gebruik niet op water- of zuurgevoelige oppervlakken.
Onder de geadviseerde gebruikers condities, is Diversey Oxivir Excel Wipe CE geschikt voor gebruik op de meeste voorkomende materialen.

Microbiologische gegevens
Effectiviteit is bewezen in compliance met: EN13727, EN13624, EN14476 en EN16615.
 
Werking Contacttijd
Bacteriedodend RTU 5 min
Virusdodend RTU 5 min
Gistdodend RTU 30 sec

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen
Diversey Oxivir Excel Wipe CE is beschikbaar in 12x100pc.
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