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Produktdatablad
OXINE® PRO - EnvireCON

Oxine® EnvireCON er et produkt for effektiv fjerning av lukt, mugg, jordslag og bakterier. Produktet har en 
bredspektret effektivitet for å eliminere luktfremkallende mikroorganismer så vel som de som er forbundet 
med lukt, jordslag, mugg og bakterievekst. EHT sin spesialdesignede Klordioksid er en kraftig antimikrobiell 
forbindelse som er effektiv mot et bredt spekter av både gram-positive og gram-negative organismer, samt 
gjær og mugg.

Oxine® EnvireCON eliminerer lukt ved kilden gjennom en klordioksidutløsningsprosess som ødelegger 
organismer ved opprinnelsen. Oxine® EnvireCON bruker ingen parfymer eller maskeringsmidler.

Oxine® EnvireCON er et produkt som er EPA-registrert, klar til bruk, sikkert, har lav toksisitetsformulering, 
hemmer utvikling av lukt, så vel som organismer forbundet med mugg, jordslag og bakterievekst i luften og i 
HVAC-systemer.

En forbedret fordel med Oxine® EnvireCON er den lave toksisiteten og sikkerhetsvurderingen fra EPA. Som 
et resultat kan Oxine® EnvireCON brukes i rom hvor det befinner seg mennesker. Oxine® EnvireCON bruker 
ingen miljøskadelige eller brennbare ingredienser.

Bruk Oxine® EnvireCON som en del av en regelmessig planlagt vedlikeholdsplan for å sikre frisk ren luft.
For bakterier, mugg, jordslag, sopp og alger er det ikke et enklere, tryggere eller mer effektivt produkt på 
markedet enn Oxine® EnvireCON.

• EPA registrert.

• Kontaktpunkt mikrobiell kontroll.

• Trygt – enkelt å bruke.

• Dekker ikke lukt; det eliminerer kilden til lukten gjennom en klordioksidfrigjøringsprosess som ødelegger 

  organismer ved deres opprinnelse.

• Inneholder ikke parfymer, maskeringsmidler eller alkohol.

• Inneholder ikke fenoler, klor eller bromodioler

• Ingen skadelige kjemiske rester

• Ingen skylling nødvendig

• Ingen åndedrettsvern nødvendig

• Ingen miljøskadelige eller brannfarlige ingredienser

• Laveste EPA-toksisitet og sikkerhetsvurdering

• Lett å påføre

• Klar til bruk (ingen blanding nødvendig)

FUNKSJONER
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INSTRUKS

For deodorisering eller generell luktkontroll, bruk en liten mengde Oxine® EnvireCON på luktens  
opprinnelse. Bruk for eksempel Oxine® EnvireCON direkte på systemkanaler, drypppanner, fordamperspoler 
og andre tilhørende elementer for klimaanlegg for å eliminere lukt forbundet med bakterier, mugg, sopp, 
gjær og alger.

For å oppnå mikrobiell kontroll må systemet først rengjøres, deretter følges opp med et rutinemessig  
vedlikeholdsprogram med Oxine® EnvireCON.

Påfør en mindre mengde Oxine® EnvireCON i systeminntakene (mens systemviften går på full styrke) for å 
sikre fullstendig mikrobiell miljøkontroll. Overflater skal ha et tynt lag. En liter Oxine® EnvireCON vil 
behandle ca 25-50 kvadratmeter innvendig flate.

På grunn av størrelsen og lengden på kanalsystemene er det viktig å tillate flere minutters brukstid for 
tilstrekkelig systemdekning.

Oxine® EnvireCON brukes gjerne i sammen med Oxine® Pro overflatedesinfisering. Hvor en desinfiserer med 
Oxine® Pro for hurtig kontroll og bekjempelse av organismer, og deretter vedlikeholder med Oxine®  
EnvireCON.

Produktdatablad
OXINE® EnvireCON

ANVENDELSESMETODER

Påføres med en håndholdt forstøver/fogger eller en lavtrykksprøyter, Oxine® EnvireCON brukes enkelt på 
alle HVAC-systemer, inkludert kommersielle, industrielle og institusjonelle enheter samt private boliger. 

I tillegg brukes Oxine® EnvireCON i helsetjenester, kjøkken, restauranter, kontorer, hoteller, båter, kjøretøy og 
i hjemmet etc.

FREKVENS FOR PÅFØRING

Boliger og leilighetskomplekser bør behandles to ganger i året, eller etter behov. Næringsbygg og  
helseinstitusjoner kan behandles hver måned for å sikre effektiv miljøkontroll. Oxine® EnvireCON bør være 
en del av et generelt innendørs luftkvalitetsforebyggende vedlikeholdsprogram.

TOKSISITET OG SIKKERHET

En av Oxine® EnvireCON’s viktigste fordeler er den lave toksisitet og sikkerhetsvurdering av EPA. Vurdert 
som en kategori IV, den laveste EPA-toksisitetsvurderingen, Oxine® EnvireCON kan brukes direkte på 
HVAC-systemkanalarbeid i befolkede områder.
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OXINE ENIROCON ER UFARLIG FOR MENNESKER OG KJÆLEDYR.

Se vår webside www.eht-as.no for SDS, eller informasjon om våre andre Oxine® produkter

Den laveste EPA-toksisitetsvurderingen betyr at det ikke er noen skadelige dermale (hud), okulære (øyne), 
innånding (pust) eller inntakseffekter (svelging) ved bruk av Oxine® EnvireCON.

Oxine® EnvireCON bruker ingen brennbare ingredienser, noe som forbedrer sikkerhetskvaliteten.

Oxine® EnvireCON er et ikke rense produkt, noe som gjør det veldig enkelt å påføre og ikke trenger å 
fjernes/vaskes bort. Når Oxine® EnvireCON er påført, tørker det og etterlater et systemet uten rester (kun 
mikroskopiske rester av vanlig «bordsalt»).

Oxine® EnvireCON er et svært effektivt soppdrepende middel, derfor brukes det også til å  behandler  
fotsopp, neglesopp, mindre brannskader og utslett, insektbitt og fjerner matlukt fra eksempelvis løk og fisk 
på hendene.

• Hjem

• Innvendig i biler

• Campingbiler

• Bobiler

• Båter

• Kalesjer

• Restauranter

• Brann- og flomområder

• Kjæledyr / Kenneler

• Kattedo

• Skoler

• Søppelbokser

ANDRE BRUKSOMRÅDER

• Kjellere

• Toaletter / Bad

• Sykehus

• Oppbevaringsskap

• Bleiebøtter

• Innvendige sko

• Sykehus rom

• Avfallshåndtering

• Avfallsbeholdere

• Barer salonger - røykerom

• Hotellrom

• Fordampende kjølere


