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OXYDES® WIPES  
Oxydes® Wipes desinfektionsdukar består av slitstarka “non-woven“- ark med extremt lågt 
fibersläpp. Dukarna är mättade med desinfektionsvätska som har bevisad1) avdödande effekt 
redan inom 1 minut på bl.a. Coronavirus (SARS-CoV-2, MERS, SARS), Herpesvirus, Hepatit 
B&C, HIV, Ebola och Norovirus (kräksjuka). 
 

• Luddfria dukar som snabbt torkar av stora ytor. 

• Även full effekt på bakterier, svamp och jästceller inom 15 minuter. 

• Enkel att använda och eliminerar risken för överdosering av kemikalier. 

• Förbrukade dukar kan kastas i vanligt sopkärl.  

• En hink Oxydes® Wipes räcker till att desinficera ca 700m² yta. 

• Testad och godkänd enligt Europeisk Standard EN14476:2013+A2:2019 med bekräftad 

virucid effekt på alla kända höljevirus, däribland virus ur Corona-släktet (SARS, MERS, 

SARS-CoV-2 (Covid-19)). 

• Desinfektionsmedlet lämnar inga farliga kemikalierester och är biologiskt nedbrytbart.  

• Kan användas i direktkontakt med hud. 

 
Oxydes® Wipes- dukarna gör det enkelt, smidigt och säkert att ytdesinficera i samband med 
såväl vardaglig som professionell städning och minimerar risk för överdosering. Dukarna 
fungerar utmärkt på de flesta typer av material som tål vatten så som skrivbord, 
dörrhandtag, knappsatser, sanitetsporslin, diskbänkar, kakel, gummi, plast och läder. 

 
1)Godkänd enligt: EN 14476:2013+A1:2019 (Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel –  

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusavdödande effekt inom medicinområdet) 
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SÄKERHET & ANVÄNDNING 
OBS!  
• För att uppnå bästa möjliga desinficerande effekt bör behandlingsytan först göras ren 

från överdriven smuts- och fettavlagringar. 
• Finns risk för ögonkontakt bör ögonskydd användas. 
• Produkten kan i sällsynta fall missfärga vissa typer av obehandlade material (färgade 

textilier, obehandlade metaller, pappers detaljer etc.). Därför bör ett mindre test på en 
icke iögonfallande yta utföras innan storskalig användning. 

 
1. Tag/riv av en torkduk ur hinken. 

2. Torka av ytan, en duk räcker till ca 1-2m². 

3. Låt ytan lufttorka, ca 60 - 120 sekunder. 

4. Förbrukade engångsdukar kastas i vanligt sopkärl.  

5. Eventuella spår/rester av Oxydes® kan torkas av med fuktad trasa. 

6. Efter användning bör hinken återförslutas för att undvika att dukarna torkar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
FÖRVARING 
Oxydes® Wipes förvaras i försluten hink, oåtkomligt för barn, i skydd från direkt solljus och i 
temperaturer mellan 0 – 25OC.  
 
 

För mer detaljerad information hänvisar vi till gällande säkerhetsdatablad för produkten. 

(Exempel på användningsområden) 


