
Tłumaczenie z języka niemieckiego 

 

OXYPLEX
®
  plus     (Logo)     burnus HYCHEM 

 
Stężony dezynfekujący i wybielający środek do prania 
 
Obszary zastosowania 
 

• do chemiczno-termicznej dezynfekcji prania zgodnie z § 18 (niemieckiej) ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu  
       chorób zakaźnych (Infektionsschutzgesetz)  
• niskotemperaturowy środek wybielający na bazie tlenu 
• idealny dla procesów prania z odzyskiem wody  (np. pranie w urządzeniach Conti, z uwagi na redukcję   
       nadwyżki aktywnego tlenu 
• do tkanin białych i kolorowych z wyjątkiem wełny 
• do procesów prania odzieży roboczej (BKL) bez użycia chloru i tworzenia adsorbowalnych organicznie  
       związanych chlorowców (AOX) 
 
 

Właściwości 
 

• skutecznie wybiela na bazie aktywnego tlenu  
• dezynfekuje i wybiela począwszy już od temperatury 40 oC 
• nadaje się do unieszkodliwiania bakterii włącznie z mikobakteriami jak również grzybów włącznie ze sporami 

grzybów 
• nadaje się do inaktywacji wirusów 
• niewielkie negatywne skutki neutralizacji zastosowanych środków piorących (3-krotny koncentrat) 
 
Składniki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie detergentów  EG 648/2004 
 

> 30% wybielacza na bazie tlenu, <5 % fosfonianów. 
Pozostałe składniki: środek dezynfekujący 
Składnik czynny:   kwas nadoctowy. W 100 g środka OXYPLEX® plus zawartych jest 15,39 g kwasu nadoctowego  
 
Dane fizyczno-chemiczne 
 

Wygląd:    bezbarwny płyn 
Zapach:    charakterystyczny, ostry 
Współczynnik pH: *  3,0 
Gęstość:   1,15 g/ml 
 
* Dane dla 1%-wego roztworu w wodzie zmiękczonej 
 
Stosowanie i dozowanie 
Stosowanie i dozowanie do chemotermicznej dezynfekcji prania zgodnie z § 18 Infektionsschutzgesetz 
(niem. ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych) 
Dozowanie Temperatura Czas Stosunek 

kąpieli 
Zakres skuteczności 

0,7 ml/l OXYPLEX® plus razem z 3 g/l ALIPLEX® 70 oC 10 minut 1 : 5 AB 
0,7 ml/l OXYPLEX® plus razem z 3 g/l UNIPLEX® 70 oC 10 minut 1 : 5 AB 
0,7 ml/l OXYPLEX® plus razem z 3 g/l OSETTA® 70 oC 10 minut 1 : 5 AB 
0,7 ml/l OXYPLEX® plus razem z 4 ml/l OLISSO® 70 oC 10 minut 1 : 5 AB 
1,0 ml/l OXYPLEX® plus razem z 1,0 ml/l Liquisan® B 60 oC 10 minut 1 : 5 AB 
5,0 ml/l OXYPLEX® plus razem z 1,2 ml/l Liquisan® B  40 oC 10 minut 1 : 5 AB 
Uwaga: Procesy te nie nadają się do prania bielizny zauważalnie poplamionej krwią. 
Nie dopuścić do oddziaływania środka OXYPLEX® plus w postaci nierozcieńczonej! Dodanie środka wybielającego 
i dezynfekującego w chwili osiągnięcia żądanej temperatury. 
 

Dozowanie automatyczne i kontrola 
• pompy mieszkowe lub membranowe 
• kontrola optyczna poprzez przepływomierz 
• kontrola elektroniczna i sterowanie poprzez czujnik przepływu 

 



Ekologia 
• całkowicie rozkładalny (produktami rozkładu są nieuciążliwe dla środowiska kwas octowy, woda i aktywny tlen)  
• nie zawiera chloru; nie obciąża środowiska poprzez tworzenie adsorbowalnych organicznie związanych 

chlorowców (AOX)  
• odbiór i ponowne użytkowanie pustych opakowań 
 

Składowanie 
Składowanie tylko w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 
Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Przestrzegać zasad 
wspólnego przechowywania z innymi produktami zawartych w Karcie Charakterystyki. Okres przydatności środka 
OXYPLEX® plus wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przestrzegać daty maksymalnej przydatności i trwałości 
podanej na etykiecie. 
 
Należy przestrzegać 
Dozować tylko z oryginalnego pojemnika. W przypadku zmiany pojemnika lanca ssąca w żadnym wypadku nie 
może zostać zanieczyszczona innymi produktami. Przestrzegać pozostałych danych zawartych w Karcie 
Charakterystyki.  Przestrzegać przepisów dot. zapobiegania wypadkom zawartych w dziale „Nadtlenki organiczne” 
(BGV B4) oraz w ulotkach BG Chemie „Nadtlenek wodoru” (M 009) oraz „Środki drażniące/środki żrące” (M 004). 
Nie dopuszczać do przedostania się do środowiska naturalnego. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji 
w postaci nierozcieńczonej. 
Zawarte w niniejszym druku dane opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na 
możliwą dużą ilość czynników  wpływających na proces przygotowywania i stosowania naszych produktów nie 
zwalnia to użytkownika z przeprowadzenia własnych badań i prób 

 
Opakowanie:  Kanister 20 kg (Nr artykułu: 678126), Kanister 60 kg (Nr artykułu: 678119), Beczka 
200 kg (Nr art. 678027) 
 
Nr rejestru produktów biobójczych: N-38001 (Niemcy) 
Nr dopuszczenia w Szwajcarii:  CHZN2057 (Szwajcaria) 
 

. 
Uwaga:  Produkty biobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i 
informację o produkcie. 
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