
 
 

OKSOON  
SKYSTA DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ 

 
 
 

 
 
 
NAUDOJIMO SRITIS: 

 
 
Naudojant laikytis saugumo reikalavimų! Sudėtyje yra 
biocido. 
 

Įrangos, talpyklų, vamzdynų ir kitų paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje, pieno ūkiuose ir kitose 
patalpose, taip pat kiaušinių dezinfekavimas. 
 
YPATYBĖS: 
Greitai veikiantis bekvapis plataus naudojimo dezinfekantas. Dezinfekuotų paviršių vėliau nereikia 
skalauti, nes pati priemonė yra skaidoma. Darbinis skiedinys paruošiamas iš šalto vandens. 
Tinka dezinfekuoti bet kokį paviršių, sunaikina mielinius grybelius, taip pat tinka kiaušiniams 
dezinfekuoti konditerijos pramonėje. Turi baktericidinį poveikį Gram+ ir Gram⎯ florai, mieliniams 
grybeliams. 
Ištirtos bakterijos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 
faecalis,Candida albicans. 
PAKUOTĖ: 0,7 l plastikiniai buteliai, 4 ir 16 l plastikiniai kanistrai 
 
PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA: 
Kasdien dezinfekuoti: 0,5 % (50 ml 10 l šalto vandens) skiedinys. 
Kiaušiniams dezinfekuoti: 1 % (100 ml 10 l šalto vandens) skiedinys. Vandens temperatūra ne 
aukštesnė kaip +30 °С. 
 
NAUDOJIMO VADOVAS: 
Pirma nuplauti ir nuskalauti dezinfekuojamus paviršius. Paruošti 0,5 skiedinio, kurio temperatūra yra ne 
aukštesnė nei +30 °C. Ant paviršiaus užpilti dezinfekavimo skiedinio. Skiedinio veikimo trukmė: 0,5 % 
mažiausiai 30 minučių, 1,0 % ⎯ 10 minučių. Dezinfekuotų paviršių nereikia skalauti, jei skiedinys laisvai 
nuteka. Su maisto produktais besiliečiančių paviršių nereikia skalauti, kai jie visiškai išdžiūsta. Geriamojo 
vandens talpykloms dezinfekuoti: vandenilio peroksido kiekis darbo skiedinyje turi būti 10⎯13 %, 
baktericidinis aktyvumas pasiekiamas per 5 veikimo minutes, fungicidinis aktyvumas ⎯ per 10 minučių, 
sporų naikinimo aktyvumas ⎯ per 60 minučių ir virusų naikinimo aktyvumas ⎯ per 15 minučių. Tada reikia 
kruopščiai nuplauti švariu geriamuoju vandeniu. Kiaušinių dezinfekavimas 1 % OKSOON skiediniu: 10 
minučių; OKSOON skiedinys išlaiko aktyvumą vieną darbo dieną. 
 
SUDĖTIS: 35 % vandenilio peroksido. 
Darbinio skiedinio pH: 7 
 
ATSARGUMO PRIEMONĖS: 
Saugotis, kad koncentrato ir darbinio skiedinio nepatektų ant odos, į akis, ir nepraryti. Patekus į akis, 
jas reikia nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, 
nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Dėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių / veido apsaugą. 
Laikyti priemonę ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje, nuo saulės apsaugotoje vietoje. 
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PAKUOTĖ IR APLINKA: 
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė 
pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai. 
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