
 

 

 

 

Oxivir Plus 
Detergent dezinfectant concentrat lichid cu spectru 
larg pentru igienizarea suprafețelor lavabile  

 
Descriere 

Oxivir Plus de la Diversey este un agent de curățare dezinfectant lichid, 

foarte concentrat, pentru utilizarea pe suprafețe lavabile dure, neporoase și 

anumite obiecte de mobilier delicate. Exclusiv pentru uz profesional. 

 
Proprietăţi cheie 

• Bazat pe o tehnologie brevetată: Peroxid de hidrogen pe bază de formulă 

acidă 

• Bactericid, virucid, fungicid, levuricid și sporicid 

• Timpi de contact scurți 

• Curățare eficientă 

• Nu conține parfum 

 
Avantaje 

• Curăță și dezinfectează într-o singură etapă, reducând timpul de lucru 

• Testat extensiv conform normelor europene și eficace împotriva mai 

multor patogeni, inclusiv HIV, HVB, HCV, gripa aviară, Pseudomonas 

aeruginosa , Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE și 

Norovirus 

• Performanță de curățare excelentă, inclusiv detartrare și prevenirea formării 
depunerilor de calcar. 

• Profil bun de siguranță pentru utilizator, fără avertizări de pericol cu privire la 

formatul RTU; nu conține substanțe iritante pentru căile respiratorii 

• Profil ecologic bun. Se descompune în oxigen și apă 

• Potrivit pentru utilizare în zone de risc din domeniul medical, inclusiv săli 

de operații, unități de terapie intensivă, unități de terapie intensivă 

neonatală și saloanele pacienților  

 
Instrucțiuni de utilizare 

Dozare: 

3,5% pentru a obține rezultatele de dezinfecție preconizate (35 ml pentru 1L 
soluție) la 20

o
C: Bactericid, Virucid – diluție 3,5%, timp de contact 5 min; 

Fungicid – diluție 3,5%, timp de contact 15 min.; Tuberculocid – diluție 3,5%, 
timp de contact 30 min.; Sporicid– diluție 20%, timp de contact 30 min.; Levuricid 
- diluție 2,5%, timp de contact 15 min.. 
 
Aplicare într-o singură etapă: 

Curățare și dezinfectare prin pulverizare: 

1. Îndepărtați orice strat de murdărie groasă 

2. Pulverizați pe suprafețe 

3. Ștergeți cu o lavetă curată 

 
Curățare și dezinfectare prin adăugare în găleată: 

1. Îndepărtați orice strat de murdărie groasă 

2. Aplicați soluția cu mopul/laveta și permiteți să se usuce la aer 

3. Mențineți suprafața umedă pentru timpul dorit de acționare 

4. Preparați soluție curată în cazul în care soluția devine vizibil murdară 

 
Notă: Pentru dezinfectarea împotriva norovirusului, pre-curățați suprafața 

înainte de dezinfectare. Permiteți suprafeței să rămână umedă timp de 

două minute. 

 
Important: 

Nu utilizați apă caldă. Nu amestecați cu alte produse. Nu utilizați pe 

suprafețe sensibile la acid. 
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Oxivir Plus 
Detergent dezinfectant concentrat lichid cu spectru larg pentru igienizarea suprafețelor lavabile 

 

Date tehnice 

Aspect: Lichid limpede galben 

Densitate relativă [20 ºC]:     1,029 

pH - la utilizare: 1,8 +/- 0,5 în diluție de 3,5% 

pH (stare pură):  0,5 

 
Datele de mai sus sunt tipice pentru producţia normală şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate. 

 
Informaţii despre manipulare şi depozitare în condiţii de siguranţă: 

Informaţii complete referitoare la manevrarea şi eliminarea produsului se regăsesc în Fişa cu Date de 

Securitate, disponibilă separat. Se va manipula conform  normelor de igienă industriale şi a normelor de 

securitate. A se păstra în recipientul original închis ermetic.  A se evita temperaturile extreme.  

A se depozita la distanţă de produse care conţin agenţi de înălbire pe bază de clor și sulfiţi. 

Reacţionează în contact cu substanţele oxidabile. 
Metode de eliminare a deşeurilor: Deşeurile se vor elimina în conformitate cu regulamentele naţionale şi locale.  
Deşeuri de produs: Asiguraţi predarea acestora către companiile autorizate pentru colectarea, transportul, recuperarea şi eliminarea deşeurilor. 
Cod de deşeuri: 20 01 14 - acizi. 
 
Descrierea măsurilor de prim ajutor:  

Informaţii generale: Simptomele de intoxicaţie pot să apară chiar şi după mai multe ore. Este recomandat a se contiua observaţia medicală timp de 
cel puţin 48 de ore după incident. În caz de inconştienţă, se va culca persoana în poziţe laterală stabilă şi se va consulta un medic. 
Inhalare:  Îndepărtaţi de sursa de expunere. Consultați imediat medicul. 
Contact cu pielea: Se va clăti cu multă apă. Se vor scoate imediat  toate hainele contaminate. Consultați medicul. 
Contact cu ochii: Se va spăla imediat cu foarte multă apă. Consultați imediat medicul. 
Ingerare:  Îndepărtaţi materialul din gură. Beţi imediat 1-2 pahare cu apă sau lapte. Consultați imediat medicul. 
Auto-protecţia persoanei care acordă primul ajutor: Purtaţi echipament individual de protecţie cum este indicat în subsecţiunea 8.2 din FDS. 
Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate: 

Inhalare:  Foarte iritant, poate provoca iritaţii ale tractului respirator. 
Contact cu pielea:  Provoacă arsui. 
Contact cu ochii:  Provoacă leziuni grave sau permanente. 
Ingerare:  Nociv. Provoacă arsuri. Ingerarea va duce la o coroziune foarte puternică a cavităţii bucale şi a faringelui cu riscul perforării  
esofagului şi a stomacului. 
Sensiblizare: Nu sunt cunoscute efecte. 

 
Compatibilitatea produsului 

În condiţiile recomandate de utilizare, Oxivir Plus de la Diversey este adecvat utilizării pe cele mai multe 

materiale găsite în mod obișnuit. 

 
Informaţii ecologice 

Surfactanții utilizați în compoziția acestui produs îndeplinesc cerințele finale de biodegradabilitate în 

conformitate cu Regulamentul UE cu privire la detergenți, CE 648/2004. 

 
Date microbiologice: 

Eficacitate dovedită prin conformitatea cu: EN1276, EN13697, EN1650, EN14776, EN13624 și EN13727. 
 

Dimensiuni disponibile 
ambalaj 

 
Codul articolului 

7519560 

Dimensiune ambalaj 

Oxivir Plus 2x5L 

Tip ambalaj 

Sticlă de 5 litri 

7519562 Oxivir Plus 2x5L Sticlă de 5 litri 

 
Aprobat de Ministerul Sănătăţii al României: Aviz Nr. 2605BIO/02/12.24 și Aviz Nr. 2666BIO/04/12.24 
Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricaţiei înscrisă pe ambalaj. 
Distribuitor: DIVERSEY ROMANIA SRL, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21 etaj 7, Baneasa Business Center sector 1, 
 cod postal 013682, tel: +4 021 233 38 94, www.diversey.com 
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