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Namen uporabe: 

Dezikim Oxy je pripravljeno razkužilo na osnovi vodiko-
vega peroksida, zasnovano za dezinfekcijo vseh površin 
v prostoru. Sredstvo je učinkovito pri obvladovanju 
širokega spektra mikroorganizmov (bakterije, kvasovke, 
plesni in spore) v gostinstvu, hotelih, vrtcih, izobraževal-
nih ustanovah, domovih za starejše, javnih prostorih, 
gospodinjstvih ter povsod, kjer je povečana možnost 
okužb. Dezikim Oxy se uporablja za pršenje in potapljan-
je ali v napravah za megljenje (angl. fogger), ki razkužilo 
razpršijo po prostoru v obliki aerosola - meglice.

Lastnosti in aktivne sestavine: 

- izgled: prozorna tekočina
- gostota (20°C): ca. 1,0 g/cm3

Navodilo za uporabo: 

Pršenje: Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 
30 cm in pustite učinkovati najmanj 15 minut. Priporo-
čljivo doziranje je 40 do 50 ml/m2. Morebitne zaostanke 
obrišite s čisto suho krpo.

Potapljanje: Material potopite v sredstvo in pustite 
učinkovati najmanj 15 minut. Po končanem postopku 
dezinfekcijsko sredstvo zavrzite. 

Megljenje: Dezikim Oxy nalijte/namestite v napravo za 
megljenje. Priporočljivo doziranje je 5 ml/m3. Upošte-
vajte navodila, ki jih priporoča proizvajalec naprave. 
Površine ni potrebno izpirati ali brisati. Ob pravilni 
uporabi površine niso mokre. 

Najboljši dezinfekcijski učinek dosežete na predhodno 
očiščenih površinah. 

Varnostni napotki:

Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni 
uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. 
Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se 
obrnite na proizvajalca izdelka. 

Prednosti uporabe Dezikim Oxy: 
•  enostavna rešitev  pripravljen za uporabo; ni po-

trebe po izpiranju ali brisanju; ne pušča madežev ali 
ostankov razkužila na površinah

•  okolju prijazno  brez dodanih barvil ali dišav; gla-
vna sestavina je vodikov peroksid, ki se pri dezinfekciji 
razgradi na vodo in kisik 

•  podaljšano delovanje  srebrovi ioni stabilizirajo akti-
vno snov vodikovega peroksida, kar poveča učinkovi-
tost peroksida ter zmanjšuje nadaljnjo kontaminacijo 

•  varnost  zaostanki ne škodujejo zdravju 

•  kompatibilnost  ne poškoduje običajnih materialov

Učinkovitost Čas delov.

Baktericid
EN 1040 Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa
EN 1276 Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 1276 Enterococcus hirae

5 min

5 min

15 min

Levurocid
EN1650 Candida albicans 15 min

Fungicid
EN 1650 Aspergillus niger 15 min

Sporocid
EN 13704 Bacillus subtilis 30 min

Sestavine: 5-15% belila na osnovi kisika. Vsebuje 
srebrove ione. Aktivne sestavine: 100 g Dezikim Oxy 
vsebuje 6,0 g vodikovega peroksida in 1,0 g 2-fenoksi-
etanola.

Pakiranje: 1L z razpršilko, 5L

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje. Datum 
proizvodnje in številka serije sta odtisnjeni na embalaži. 

Proizvaja: KIMI d.o.o., 
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija  
Tel.: +386 1 5300 550 
info@kimi.si; www.kimi.si
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12392

1 l z razpršilko 

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana 
na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada 
priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih.
Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le 
v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in 
postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.

12193

5 kg 


