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OXISEPT FLOOR 
 

ОКСИСЕПТ ФЛООР 
 
Екологичен концентрат за 
високостепенна дезинфекция и почистване на повърхности на 
базата на активен кислород 
 
Приложение 

Оксисепт Флоор е предназначен за почистване и дезинфекция на: 

- всякакви водоустойчиви повърхности и предмети (без медицински изделия) в здравни 
и лечебни заведения 

- повърхности и обурудване в обекти с обществено предназначение, обекти за 
преработка и търговия с храни. 

- Големи повърхности като подове, стени, тавани. 

- текстилни тъкани  –  химио-термо дезинфекция и избелване на пране 
 

Свойства 

Оксисепт Флоор представлява прахообразин концентрат от групата на окислителите с широк 
спектър на микробиологично действие при кратки експозиционни времена. При разтваряне 
във вода препаратът генерира  “in situ” пероцетна киселина, която отделя свободен активен 
кислород. Ефективността на действието на препарата не зависи от протеинови 
замърсявания. Работните му разтвори са екологични, нямат мирис и не предизвикват 
алергии. Съвместим е с различните материали, от които са направени повърхностите. 
 
Външен вид:   Бели финни гранули. 
pH (1% воден разтвор) 8.0 - 9.0 (20o C) 
Плътност (насипна)                        0.800 – 1.050 g/cm3 
 

Състав на препарата 

Активно вещество:  
 Пероцетна киселина (CAS 79-21-0), получена  „in situ” от натриев перкарбонат (CAS 
15630-89-4) и ТАЕД (CAS10543-57-4).  
 
Други съставки: 
  Катийонни ПАВ, инхибитори на корозия, хелатобразуващ агент, рН регулатор. 
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Спектър на действие: Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно действие.  

Микробиологична активност Концентрация Метод на 
изпитване 

Експозиция 

Бактерицидно и фунгицидно действие 
(P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, Е.coli, 
C.albicans, A.niger)  

0.5% EN 13697 60 min 

Бактерицидно действие  
(P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, Е.coli) 

1.0% 
ЕN 1276 
EN 13727 

30 min 

Фунгицидно действие  
(C.albicans, A.niger) 

1.0% 
EN 1650 
EN 13624 

30 min 

Микобактерицидно (туберкулоцидно)  
(M.terrae, M.avium) 

2.0% EN 14348 10 min 

Вирусоцидно 
(HBV/HCV/HIV) 
(Adeno, Polio, Rota) 

1.0% 
2.0% 

EN 14476 
15 min 
10 min 

Спороцидно действие  
(Bacillus subtilis, Bacilus cereus ) 

2.0% 
EN 14347,  
EN 13704 

10 min 

 
Приготвяне на работни разтвори за дезинфекция на повърхности  

Оксисепт флоор се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните 
концентрации и време на експозиция (вж. Таблица за дозиране).  Използвайте подходящи средства 
за инидивидуална защита при приготвяне на разтворите.  
 
Използвайте приложената мерителна лъжичка за бързо и удобно приготвяне на работния разтвор. 
Препаратът се разтваря във вода (при стайна температура) като първо съответният работен съд се 
напълва с вода и после се добавя постепенно определеното количество препарат. Разбърква се 
няколкократно в течение на около 15 минути (време необходимо за образуването на пероцетната 
киселина “in situ”).  
 
При прилагането на препарата за дезинфекция на повърхности и предмети влизащи в контакт с храни, 
същите се изплакват с питейна вода след изтичане на експозиционното време. 
 
          Таблица за дозиране 

ОБЕКТ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЕКСПОЗИЦИЯ 

Повърхности и предмети в 
здравни и лечебни 

заведения   

Бактерицидно и фунгицидно 
0.5 %  (5 g/1 l) 60 min 

Вирусоцидно (HBV/HCV/HIV) 
1.0 %  (10 g/1 l) 15 min 

Микобактерицидно и 
спороцидно 2.0 %  (20 g/1 l) 10 min 

Вирусоцидно (Adeno, Polio, 
Rota) 2.0 %  (20 g/1 l) 10 min 

Повърхности в обекти с 
обществено 

предназначение и 
обекти за преработка и 

търговия с храни 

Бактерицидно, фунгицидно и 
вирусоцидно (HBV/HCV/HIV) 

1.0 %  (10 g/1 l) 30 min 

Микобактерицидно и 
спороцидно 2.0 %  (20 g/1 l) 10 min 

Вирусоцидно (Adeno, Polio, 
Rota) 2.0 %  (20 g/1 l) 10 min 
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Прилагане на препарата за химио-термо дезинфекция 
 
Препаратът се дозира в пералната машина (в отделението за поставяне на перилен 
препарат) в количество 5-10 g на литър разтвор. Изпирането се извършва при температурен 
режим 40 - 60° С (в зависимост от вида на замърсяването) и време на въздействие 30 
минути, с оглед постигане на бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), ограничено вирусоцидно, 
фунгицидно и спороцидно действие. За да се постигне пълното вирусоцидно действие 
времето на въздействие са завишава на 60 мин. При силно замърсени тъкани е необходимо 
да се извърши предпране. За гарантиране на дезинфекционното действие следва да се 
спазва съотношение сухо бельо към  вода не повече от 1 : 5, т.е. на 1 kg сухо бельо (5 л 
вода) се дозират 25-50 g препарат.   

 
Условия за съхранение 
 
В оригинална, добре затворена опаковка в сухо, проветряемо помещение, при положителни 
температура < 35°С, далече от леснозапалими материали. Да не се излага на пряка 
слънчева светлина и висока  влажност.   
 
Предпазни мерки 
 
Да не се допуска разпрашаване на препарата и изпускане в околната среда. Да се ползват 
лични предпазни средства – вижте специалните инструкции/ информационния лист за 
безопасност. 
 

Опаковка: 

Кофи от 1 kg, 3 kg и 5 kg 

Срок на годност:  

2 години 

 

ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14   
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  

zhivas@techno-link.com; 

 www.zhivas.com 
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