
Desligar o dispositivo eletrónico.** 
Limpar suavemente o dispositivo 
eletrónico usando um toalhete 
Oxivir® Excel. Ao limpar um  ecrã 
de visualização, limpar numa 
única direção.

A superfície deve permanecer 
molhada durante 30 segundos.

**Consulte a política da sua empresa ou as recomendações do fabricante relativamente a instruções de limpeza.

EFICÁCIA
Eficácia virucida total em apenas 30 segundos (Coronavírus).
Permite a eliminação de um largo espectro de vírus, bactérias e leveduras no menor tempo de contacto.

SEGURANÇA
Segurança para os utilizadores, sem necessidade de EPI.
Compatível com as superfícies, não inflamável. Os toalhetes Oxivir® eliminam a probabilidade 
de aerossóis aumentam a eficácia da desinfeção em 35%. 

EFICIÊNCIA
Limpeza e desinfeção num único produto permite melhorias significativas na eficiência do trabalho. 
Utilização fácil com o mínimo de formação necessária.
Com os toalhetes Oxivir® Excel, o aumento da eficiência pode chegar aos 23%.
Desempenho superior com tensoativos de elevada eficácia que proporcionam resultados de limpeza 
acima da generalidade das tecnologias desinfetantes.

SUSTENTABILIDADE
Os ingredientes ativos decompõem-se em água e oxigénio, tornando-se muito mais  
seguros para o ambiente e para os utilizadores.  
Os produtos Oxivir® estão isentos de Alquilfenol Etoxilados (APE), Nonilfenol Etoxilados (NPE) 
e Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Monitores e computadores Telefones e tablets Teclados e ratos Impressoras, scanners, 
fotocopiadoras
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Limpar e desinfetar dispositivos 
eletrónicos com Oxivir® Excel

Preparação e procedimento

Dispositivo eletrónico

Benefícios do Oxivir® Excel Wipe
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Pretende saber mais? 
Contacte o representante da Diversey.

www.diversey.com

Retirar um toalhete 
da embalagem.

Limpar com um 
pano seco ou papel 
para remover 
qualquer resíduo.
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Retirar o excesso de 
líquido do toalhete 
antes de limpar 
qualquer tipo de 
dispositivo, ranhuras ou 
portas. 

Eliminar o toalhete 
num recipiente para 
lixo e nunca numa 
sanita. É possível 
colocar no recipiente 
de resíduos de plástico 
para reciclagem.
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30”

Feel free 
to touch
A sua segurança a apenas 
1 toalhete de distância




