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TEVAN OXSILIVE

Het product
Oxsilive is een reiniger gebaseerd op waterstofperoxide en perazijnzuur. Door 
het oxiderende effect van de waterstofperoxide in een lichtzure oplossing kunnen 
oppervlakken op een hygiënische manier gereinigd worden met microvezeldoeken. 

Traditionele reinigingsmiddelen bevatten zepen en detergenten. Zelfs de kleine 
overdosering van deze middelen kan zorgen voor methodefouten. Het gebruik van 
Oxsilive bevat deze risico’s niet. Na het reinigen met Oxsilive worden oppervlakken 
vlek- en streeploos schoon. Het oxiderende effect zorgt er ook voor dat de 
oppervlakken hygiënisch gereinigd worden. 

Eigenschappen
• Eén product voor interieur, sanitair en vloeren
• Verwijdert opgebouwde zeeplagen
• Ontvettende werking, vertraagt kalkaanslag en elimineert urinegeur. 
• Geen methodefouten
• Het Carefree Clean-concept brengt eenvoud en tijdwinst
• De meeste schoonmaakwagens zijn geschikt voor het Carefree Clean Concept
• Volledig biologisch afbreekbaar
• Bevat geen chloor en wasmiddelen
• Geen specifieke voorschriften voor opslag of transport

Een nieuwe, revolutionaire reiniger gebaseerd op 
waterstofperoxide en perazijnzuur

Oxiderende reiniger

Dosering & Gebruik
Oxsilive wordt in twee verschillende doseringen gebruikt via de Multimix-doseerunit.

Periodieke reiniging: Reinigingsmiddelen laten residu achter op gereinigde 
oppervlakken. Wanneer u veel residu aanslag heeft, heeft u een hoge dosis Oxsilive 
nodig om deze resten te verwijderen. Laat Oxsilive 15 minuten intrekken alvorens te 
schrobben.

Dagelijkse reiniging: Na uw periodieke reiniging kunt u dagelijks een lagere dosering 
Oxsilive gebruiken. Afspoelen na gebruik is niet nodig.

Door de licht gezuurde oplossing van Oxsilive wordt kalkaanslag sterk verminderd. 
Bij grote kalkaanslag kan het nodig zijn om periodiek een ontkalker toe te voegen.

Interieur & Sanitair reiniging
Door gebruik te maken van microvezeldoeken die zijn voorbereid met Oxsilive in een 
afsluitbare doos, kunnen interieurs en sanitaire oppervlakken hygiënisch worden 
gereinigd. Oxsilive laat geen strepen of resten achter. Optioneel is het ook mogelijk 
om de microvezeldoekjes licht te bevochtigen met een sprayflacon voor het reinigen 
van oppervlakken.
Gebruik 30 ml Oxsilive voor elk doekje dat je klaarmaakt in de afsluitbare doos. 
Vervang microvezeldoekjes regelmatig voor een optimaal resultaat.

 Doeken  Tevan Oxsilive
 1   30 ml

 5   150 ml

 10   300 ml
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Tevan Oxsilive

Specificaties
kleurloze vloeistofUiterlijk:
pH (20°C): 2,0 pH waarde:
Sg (20°C): 1,03 g/mlDichtheid:

Oxiderende reiniger
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Artikelnummers & verpakkingseenheden
4184510  Tevan Oxsilive 10 liter (can)
4184511  Tevan Oxsilive 20 liter (can)

Vloerreiniging
Oxsilive kan worden gebruikt voor het periodiek en dagelijks reinigen van alle 
hardwaterbestendige vloeren. Gebruik geen Oxsilive periodieke reiniger op 
marmeren en travertin vloeren.

Voor de periodieke reiniging is het belangrijk om het product 15 minuten te laten 
inwerken, voordat je de vloer schrobt om het vuil los te maken en te verwijderen.

De dagelijkse reiniging van vloeren kan worden gedaan met door Oxsilive 
geprepareerde microvezelmoppen. Ter indicatie: per microvezelmop kan 25 m2 
worden schoongemaakt voordat deze moet worden vervangen door een schone 
dweil. Bereid de moppen voor in een afsluitbare doos met Oxsilive. Gebruik 200 ml 
Oxsilive voor elke mop die u klaarmaakt om een optimaal resultaat te bereiken.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. U gaat 
besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor 1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u gebruikt, ook kan de 
doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Voor drinkwaterleidingen en -systemen bieden wij speciale gecertificeerde doseerunits aan om een constante gelijkmatige 
dosering te garanderen. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor uitgebreid advies en informatie.

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen. Aan gezien 
het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met 
betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.

Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten adviseren u 
graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke uitdaging altijd contact 
met ons, we zijn u graag van dienst.

Opslag & Transport
Vorstvrij bewaren.

 Dweilen  Tevan Oxsilive
 1   200 ml

 5   1 ltr

 10   2 ltr


