


Que é o OXYBAC?

⚫ Contém AHP®

Tecnologia biocida patenteada que proporciona

um amplo espectro de atividade antimicrobiana

⚫ Espuma de limpeza antimicrobiana sem perfume nem corantes 

Excelente sensação na pele durante e após o uso

Peróxido de 

Hidrogénio 

Acelerado

Use os produtos biocidas em segurança. Antes do uso, leia o rótulo e a informação do produto



Elimina até 99,999% das bactérias mais comuns e 99,99% 

das leveduras e vírus mais comuns:

⚫ Bactericida : EN1499 (1,5 ml / 30 segundos)
Norma de referência para ensaios bactericidas in vivo a nível europeu

EN13727 (30 segundos)

⚫ Leveduricida : EN13624 (30 segundos)

⚫ Viricida : EN14476 (30 segundos)
(com vírus encapsulados)

EFICÁCIA BIOCIDA de amplo espectro

Nº de registo 

AEMPS: 1072-DES



⚫ Certificação HACCP International 
Apropriado para o uso em instalações de processamento de alimentos seguindo a abordagem da 

segurança alimentar HACCP       

⚫ NÃO afeta a qualidade e a segurança dos alimentos
Testes toxicológicos

SEM perfume e SEM corantes

⚫ Eficiência de limpeza ÓTIMA 
Propriedades desengordurantes excelentes 

Elimina nódoas de gorduras vegetais e animais, bem como de 

preparações alimentares

Adequado para a INDÚSTRIA ALIMENTAR



Adequado para o SECTOR DA SAÚDE

⚫ Cumpre todos os requisitos dos biocidas para o uso na área 

da saúde

⚫ Normas EN13727 e EN13624

✓ Normas de referência para os produtos de saúde



Fórmula Hipoalergénica (Sem perfume. Sem corantes)

Testado dermatologicamente

Foi demonstrado e validado que este produto

tem um potencial alergénico muito baixo



Formatos de Venda

CÓDIGO DE 

STOCK
FORMATO

UDS / 

CAIXA
DISPENSADOR

OXY1L
Recargas de 1L para 

dispensador manual
6 ANT1LDSSTH

OXY12LTF
Recargas de 1,2L para 

dispensador automático
3

TF2CHR

TF2WHI

⚫ Recargas de 1L para Dispensador Manual

⚫ Recargas de 1,2L para Dispensador Automático



Materiais de Apoio

Ficha do Produto Catálogo Técnico com

Resultados dos Ensaios



Inovação na lavagem das mãos

Eficácia biocida de amplo espectro

Eficiência de limpeza ótima

Segurança alimentar



OBRIGADO


