BRUKERVEILEDNING
OXYL-PRO® er et alkoholfritt og effektivt desinfiseringsmiddel som er basert på virkestoffet hydrogenperoksid. Produktet er et resultat av flere
års forskning og utvikling. Innovasjonen i OXYL-PRO® er en unik gel som innkapsler og stabiliserer virkestoffet. Geléen aktiveres og åpnes kun når
den kommer i kontakt med spesifikke biologiske markører. Etter at hydrogenperoksidet er utløst og har gjort sin virkning mot virus, bakterier og
sopp, brytes OXYL-PRO® ned til oksygen og vann - og etterlater ingen reststoffer til skade for natur eller mennesker. Ved fremstilling av OXYLPRO® og den unike gel stabilisatoren, anvendes utelukkende næringsmiddelgodkjente ingredienser. I et sterkere konsentrat, er OXYL-PRO®
godkjent for rensing av drikkevann - og dette understøtter at OXYL-PRO® Hand + Surface er like skånsomt og mildt, som det er effektivt.

TIL DESINFISERING AV HÅND

Tilfør hendene nok stoff til å dekke hele hånden, og opp til håndleddet. Massér middelet godt inn,
husk også fingre og neglebånd, mellom fingre og tomlene. La lufttørke.
OXYL-PRO Hand + Surface DIsinfectant fordunster ikke, og gir derfor lengre beskyttelse/effekt enn etanolog alkoholbaserte midler.

TIL DESINFISERING AV
OVERFLATER OG BERØRINGSPUNKTER
Sprayes direkte på overflate eller berøringspunkt. Setter ikke merker, forutsatt hel/uskadd overflate.
Det er ikke nødvendig å tørke av* - men om man ønsker å tørke av, brukes en tørr klut, etter produktets
virketid (virus 2 min/bakterier og sopp 5 min)
*Unntak: Utvis forsiktighet ved bruk på kobber - da anbefaler vi å tørke av straks etter virketid

KOSTNADSEFFEKTIV OG TRYGG DRIFT MED ET
BRANNSIKKERT PRODUKT:
OPPBEVARING, PLASSERING OG BRUK
Visste du at etanol- og alkoholbasert desinfisering kan antennes i inntil 2 min. etter det er påført huden ? Det
kan i verste fall kan antennes av statisk elektrisitet, som f eks kan utløses ved berøring av ull, mobiltelefon,
håndtak på bil, dørhåndtak mm
I tillegg til strenge krav ifht oppbevaring, skal etanol/alkoholbasert desinfisering iflg brannforeskriften IKKE
plasseres nærmere enn 8 meter fra nødutgang. Herunder også inn-/utgang.
OXYL-PRO Hand + Surface Disinfectant er ikke brannfarlig og det kreves derfor ingen spesielle
hensyn/krav ved transport, lagring, plassering eller bruk. DERMED FÅR DU EN MER KOSTNADSEFFEKTIV OG
LANGT TRYGGERE DRIFT
Produktet er heller ikke faremerket, men vi anbefaler lagring utenfor barns tilgjengelighet.
Unngå oppbevaring i sollys / høy varme.

TÅKELEGGING AV HELE ROM / OMRÅDER
OXYL-PRO

Hand + Surface Disinfectant er vannbasert - og veldig godt egnet til
tåkelegging / "fogging" av hele rom og/eller områder.

Ved fogging/desinfisiering av hele rom/områder, må verneutstyr benyttes og rommet må ikke entres så lenge
man ser "fog" i luften. Litt avhengig av rommets avtrekk/luftfuktighet, vil det ta 30-60 minutters venting før
rommet bør entres / tas i bruk. Om spraying/fogging kun utføres i henhold til overflater, og
ikke fyller opp rommet, vil vi fortsatt anbefale en 10-15 minutters ventetid
OXYL-PRO
Hand + Surface har ingen usynlige gift avgassinger som vil henge igjen som det fleste andre
produkter, det er kun selve aerosol som man ikke bør inhalere.

DESINFISERING AV TOUCSCREEN / TEKNISK UTSTYR
Når Oxyl-Pro Hand and Surface Disinfectant brukes på elektronisk utstyr anbefaler vi alltid å ha produktet på
egnet (antistatisk) klut for å tørkeover, dette er for å unngå at flytende væske kommer inn i det elektriske
systemet. Ha på nok Oxyl-Pro Hand and Surface Disinfectant til at kluten blir våt,
og tørk over. Det er ikke nødvendig å tørke bort etter påføring. Produktet vil bli
liggende uten å fordampe og dermed har fortsatt virkning.
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Bruk biocider forsvarlig. Les etikett og produktinformasjon før bruk

