
Produktdatablad

Aseptix AEROX®

Bredspektret desinfektionsmiddel til fogging 
(tågeudlægning) af lokaler og arealer

►  BAKTERIE-/SVAMPE– 

OG VIRUSDRÆBENDE

►  HPV LIQUID

ANVENDELSE
Til brug i fogging udstyr. Fjerner effektivt 
forskellige sygdomsfremkaldende mikroor-
ganismer fra enhver hård overfl ade. Bred-
spektret antimikrobiel aktivitet. Har ikke no-
gen mycobakterie- og sporedræbende effekt. 
Fjerner også lugt. Rengør jævnligt imellem 
desinfektionscyklerne for et optimalt resultat.

AerOx® er den foretrukne løsning til alle 
ikke-livskritiske applikationer og til periodisk 
desinfektion med en optimal balance mel-
lem sikkerhed, pris og desinfektionsresultat. 
AerOx® dræber et bredt spektrum af forskel-
lige patogener, herunder bakterier, svampe, 
gær og vira, og er kompatibel med stort set 
alle hårde overfl ader.

Produktet er særdeles velegnet til situatio-
ner, hvor værelser og områder hurtigt skal 
desinfi ceres enten vha. fogging, misting 
eller sprøjtning. Det har en stærk desodo-
riserende evne og indeholder ikke nogen 
giftige eller farlige kemikalier, ligesom det 
heller ikke producerer farlige gasser. Inden 
for få timer efter brug, vil et rum være fuldt 
desinfi ceret og renset og kan betrædes 
uden risiko. AerOx® er baseret på fødeva-
recertifi cerede ingredienser, og eventuelle 

rester af produktet er fødevaresikre. Spe-
cielt velegnet til miljøer, hvor høj desinfekti-
onskapacitet, brugersikkerhed og fornuftige 
kontakttider er påkrævet. Fordi AerOx® kan 
påføres vha. rør, kan det med stor succes 
tilsluttes et air conditioning anlæg eller var-
mesystem i bygninger for hurtigt at udrydde 
mikroorganismer og lugte i et system. Her-
med forebygges det såkaldte ”Sick Building 
Syndrome”.

Gør en forskel med AerOx® Medical
AerOx® Medical er beregnet til brug i alle 
miljøer inden for medicin, sundhedspleje, 
semi-kritisk sygdom og langvarig pleje. Det 
er den foretrukne løsning i tilfælde af epi-
demier, hvis det (endnu) er usikkert, hvilke 
organismer der er involveret eller hvis en re-
sistent mikroorganisme er til stede. AerOx®

Medical dræber et bredt spektrum af forskel-
lige patogener, herunder bakterier, svampe, 
gær, vira tuberkulose, mycobakterier, vira og 
sporer - herunder C. diffi cile, MRSA, og VRE. 
Den har en stærk desodoriseringskapacitet 
og indeholder ingen giftige eller farlige kemi-
kalier, ligesom den ikke frigiver farlige gas-
ser. Inden for få timer efter brug vil lokalet 
være fuldt desinfi ceret og renset og kan ta-
ges i brug igen uden risiko.
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BESKRIVELSE

AerOx® er et bredspektret 
desinfektionsmiddel til 
fogging (tågeudlægning) af 
lokaler og arealer. Den er 
velegnet til ikke-livskritiske 
formål, hvor bakterier, 
svampe eller indkapslede 
vira er et problem.

AerOx® er optimeret til at 
frembringe en lille parti-
kelstørrelse og en yderst 
stabil brintoverilte damp. 
AerOx® bruges bedst i 
ultralyd fogging udstyr, 
men kan også anvendes 
i elektriske foggingsyste-
mer. Det efterlader ikke 
uønskede synlige rester 
og alle potentielle rester 
er fødevaresikre. AerOx® 
indeholder ingen peracetic 
syrer, aldehyder, kvaternæ-
re ammoniumforbindelser 
eller klor.



BRUGERVEJLEDNING
Anvend kun Aseptix® AerOx® i rene miljøer (rengør inden området desinfi ceres). Inden desin-
fektion påbegyndes sikres, at den relative luftfugtighed i rummet ikke overstiger 60%. Hvis 
fugtigheden er højere, bør luften affugtes. Dette kan opnås vha. en simpel affugter. Det opti-
male er en relativ luftfugtighed under 50%.

Beregn desinfektionstiden ved at tage højde for foggerens kapacitet og beregne det areal, der 
skal desinfi ceres i m3 og indstil uret til den kalkulerede tid. 
Før fogging rengøres synligt snavsede overfl ader; fjern følsomt elektronisk udstyr og andre 
objekter, som ikke tåler fugt. Sluk for luftcirkulations– og air conditioning systemer, luk døre og 
vinduer (vær sikker på, at der ikke er nogen luftturbulens). 
Tænd foggeren på den grønne knap (det varer nogle minutter før reservoiret er fyldt og fog-
geren kan starte desinfektionen); forlad lokalet før fogging påbegyndes.
Foggeren stopper automatisk efter udløb af den indstillede periode. Forlad lokalet i mindst 120 
minutter, så tågen kan forsvinde og produktet arbejde.
Når desinfektionen er afsluttet: ventiler lokalet og åben døre og vinduer.

KALKULATION AF DESINFEKTIONSTIDER
Desinfektionstiden afhænger af den anvendte fogger. Se venligst nedenstående for nøjagtig 
beregning:

Aseptix®  AeroFogger 1
Foggerens kapacitet er 2 liter pr. time. Brug 15 ml pr. m3. 
F.eks. kræver 80 m3 1200 ml: ved 2 liter pr. time, fogges i 36 minutter (=1200 ml/2000 ml x 
60 minutter). Max. kapacitet er ca. 120 m3.

Aseptix®  AeroFogger 2
Foggerens kapacitet er 4 liter pr. time. Brug 15 ml pr. m3. 
F.eks. kræver 150 m3 2250 ml: ved 4 liter pr. time, fogges i 34 minutter (=2250 ml/4000 ml x 
60 minutter). Max. kapacitet er ca. 250 m3.

De af Aseptix anførte desinfektionsresultater garanteres kun ved brug af AerOx® væsker.

ANVENDELSESFORSLAG
Særdeles velegnet til rensning og desinfektion af store områder, f.eks. i:  

NØGLEEGENSKABER
►  Udviklet til ikke livs-

kritiske applikationer.
►  Særdeles velegnet til 

dekontaminering og 
desinfi cering af større 
områder, for eksempel på 
hoteller, krydstogtskibe 
(Noro), katastrofeopryd-
ning, forarbejdning af 
fødevarer, klimaanlæg, 
veterinære formål/kvæg-
besætninger, blandings- 
og opbevaringsbeholdere 
og lastbiler til transport.

►  Producerer ultra små par-
tikler, med gode penetra-
tionsevner og er hurtigt 
diffunderbar.

►  En særlig formulering 
sikrer, at hydrogenpe-
roxid koncentrationen 
i luften forbliver høj og 
at hydrogenperoxiden 
ikke nedbrydes i vand og 
ilt, før den har nået en 
overfl ade.

►  Med Aerofoggerudstyr 
danner væsken en tør 
tåge med 90% dråber 
mindre end 10 mikron. 
Disse små dråber svæver 
i luften i en længere 
periode og har en 
hurtigdræbende effekt 
på mikrober.
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Egenskaber
►  Bredspektret desinfektion
►  Overgår de europæiske 

effektivitetskrav
►  Forårsager ingen 

antimikrobiel resistens
►  Ekstremt biologisk nedbrydelig
►  Sikker anvendelse
►  I høj grad kompatibel med de fl este 

materialer
►  High-Speed H2O2TM baseret
►  Ingen fl ygtige organiske forbindel-

ser, alkohol, klor eller kvaternære 
ammoniumforbindelser

Fordele
►  Belaster ikke brugere, ansatte, 

kunder eller besøgende
►  Ingen indvirkning på luftvejene, 

ingen giftige gasser eller spild, 
ingen efterfølgende lugt

►  Ingen eller kun lidt efterfølgende 
afrensning af overfl ader er 
påkrævet.

►  Uparfumeret
►  Klar til brug
►  Effektiv lugtfjerner
►  Minimal restkoncentration

► Hoteller
► Krydstogtskibe (Noro virus) 
► Skadesanering 
► Fødevarefremstilling 
► Sanitære områder
► Swimming pools

► Sauna og spa
► Air conditioning systemer
►  Veterinære anvendelser / 

kvægbesætninger 
► Blandingsbeholdere og containere 
► Lastvogne (transport)

Specielt udviklet til miljøer, hvor høj desinfektionskapacitet, brugervenlighed og rimelige 
kontakttider er påkrævet. I modsætning til produkter baseret på kvaternære ammonium-
forbindelser, ophober produktet ikke reststoffer og giver ikke anledning til antimikrobiel 
resistens. Meget sikkert for brugere, besøgende, patienter og miljø. For et optimalt resultat 
rengøres regelmæssigt mellem desinfektionerne. 



HØJ OVERHOLDELSE AF DESINFEKTIONSSTANDARDER
Bredspektret anvendelsesområde: bakteriedræbende, svampedræbende, virusdræbende og 
gærdræbende, hvis anvendt i fogger.

Særlig, patenterert produktsammensætning sikrer en høj koncentration af hydrogenperoxid i 
luften og en langsom nedbrydning, som sikrer en høj desinfektionsgrad.

Acceptable kontakttider: afhængig af den påkrævede antimikrobielle effect, vil området være 
desinfi ceret i løbet af en periode på mellem 1 og 3 timer. For at sikre en bredspektret effekti-
vitet og en høj desinfektionsgrad, anbefales det at lukke området af uden ventilation i mindst 
3 timer.

Temperaturtolerant – virker effektivt ved mellem -5 ºC og 40 ºC.

PRODUKTKOMPATIBILITET
Ved overholdelse af brugsvejledning, kan produktet anvendes på alle materialer, der normalt 
forefi ndes i køkkener og sanitære miljøer. Anvend IKKE på syrepåvirkelige overfl ader som 
f.eks. marmor. Ved tvivl testes produktet først ved at dryppe det på overfl aden.

SIKKERHED
Det er vigtigt, at medarbejdere, der skal anvende produktet har læst og forstået produktets 
etiket og sikkerhedsdatablad, før produktet tages i brug. Etiketten indeholder en brugervej-
ledning og både etiket og sikkerhedsdatablad indeholder advarsler, forholdsregler og første-
hjælpsprocedurer.
Sikkerhedsdatablad kan downloades fra vor hjemmeside. 
Se også sikkerheds– og forholdsregler.
AerOx® indeholder kun fødevaregodkendte ingredienser.
AerOx®  indeholder en sikker og fl ygtig “duftmarkør”, som tilkendegiver overfor personale, at 
når lugten er forsvundet, er hydrogenperoxid niveauet i lokalet acceptabelt.

EMBALLAGESTØRRELSER

Dunk: 2 x 5000 ml

Tekniske data

Fortynding:  Klar til brug Klar til brug
Aktive ingredienser:  Hydrogenperoxid Hydrogenperoxid
Afspændingsmiddel: Intet Intet
Farve/form:  Transparent farveløs Transparent farveløs
Duft:  Uparfumeret Uparfumeret
pH:  2-3 2-3
Opløselighed i vand: Komplet Komplet
Rengøringsevne: N/A N/A
Afrensningsevne: Ikke nødvendig Ikke nødvendig
Skummeevne: Skummer ikke    Skummer ikke   
Relativ tæthed: 1 1
Flammepunkt: Intet Intet
Kemisk stabilitet:  Kemisk stabil fra 4°C til 30°C   Kemisk stabil fra 4°C til 30°C  
  (steriliseringsevne påvirkes ikke ved   (steriliseringsevne påvirkes ikke ved 

opbevaring i dette temperaturområde)  
Holdbarhed:   2 år. Opbevares i original emballage.   2 år. Opbevares i original emballage. 

Beskyt mod overdreven påvirkning fra sollys. 
Undgå ekstreme temperaturpåvirkninger.

SIKKERHEDS– OG 
FORHOLDSREGLER

►  Produktet bør kun 
anvendes iht. de 
foreskrevne instruktioner.

►  Fortynd ikke produktet. 
Effektiviteten kan ikke 
garanteres ved fortynding.

►  Gennemlæs sikkerheds-
databladet grundigt, før 
produktet tages i brug.

►  FARE FOR ØJEN– OG HUD-
SKADER - brug beskyttel-
seshandsker og –briller.

►  ILTBASERET - SKADELIGT 
VED INDTAGELSE.

►  Produktet må ikke blandes 
med andre kemikalier.

►  Betræd ikke lokalet medens 
desinfektion fi nder sted. 
Vent til desinfektionen er 
afsluttet.

►  Betrædes lokalet, dækkes 
munden med en maske 
eller vådt klæde.
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EFFEKTIVITET

Egenskaber
►  Bakterier:

EN 1040 og EN 1276: 
Staphylococci, Strepto-
cocci, L. Pneumophilia, 
Enterococci, Salmonella, 
MRSA, VRE, P. aeruginosa, 
L. monocytogenes, 
P. vulgaris, Shigella, K. 
pneumonaie, P. mirabilis. 

►  Svampe og gær: 
EN 1275, EN 1650*, 
EN 13624* 

►  Vira: 
iht. EN 14476 begræn-
set virusdræbende (tysk 
grundlag): HIV, HBV, HCV, 
Infl uenza, H5N1 (fuglein-
fl uenza), H1N1 (svineinfl u-
enza), SARS (vaccinia og 
BVDV) <15 sek. 

* inkl. blodtilstande


