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For an intelligent water management
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 ترکیب 
حاوی پراکسیدهیدروژن 48% ، هسته منحصر به فرد OX و سایر مواد 

نگهدارنده افزودنی

  مکانیسم اثر 
اساس کار و عملکرد هیدروژن پراکسید به عنوان ضدعفونی کننده و 
کشنده میکروارگانیسم ها از طریق تولید رادیکال های آزاد هیدروکسیلی 
است که در طی فرایند تجزیه تولید می گردند. این رادیکال ها به شدت 
واکنش پذیر بوده، قدرت اکسید کنندگی بسیار باالیی دارند و از این 
طریق به لیپیدهای غشایی، DNA و اجزای اصلی سلول حمله می کنند 
و با از بین بردن مولکول های حیاتی و اختالل در تقسیم سلولی سبب 
کشته شدن میکروارگانیسم ها و پاتوژن های مختلف خواهند شد. این 

محصول یک ضدعفونی کننده قوی با طیف اثر وسیع بر علیه ویروس 
ها، باکتریها، قارچها، تک یاخته ها و جلبک ها می باشد.

بعنوان   OX-AQUA 2G فرد  به  منحصر  های  ویژگی   
ضدعفونی کننده اختصاصی آب

 موثر برروی میکروارگانیسم های بسیار مقاوم
 ضدعفونی کننده وسیع الطیف و سریع االثر

 بدون اثر خورندگی در دوز مصرفی.
 فاقد ترکیبات سمی و سرطان زا برای انسان و حیوان و 100 درصد 

قابل تجزیه در محیط
 اثر بخشی در طیف گسترده دما و  PH همچنین سختی باالی آب

 موثر بودن حتی در حضور مواد آلی
 حذف و جلوگیری از  تشکیل بیوفیلم در لوله ها و مخازن آب

 جلوگیری از تشکیل رسوب های آهکی
 جلوگیری از انتقال بیماری های واگیر دار از طریق آبخوری ها و 
ظرف های آب و متعاقبا کاهش بیماری ها و همچنین کاهش مصرف 

داروها
 در دام های شیری کنترل و کاهش سلول های سوماتیک در شیر دام

مقاسیه عملکرد این محصول با ترکیبات کلره

 باکتری گرم
مثبت

 باکتری گرم
قارچپروتوزوآ و کوکسیدیاویروساسپور و کلستریدیوم هامنفی

OX-AGUA
2NDgeneration++++++++++++++++++

Chlorine+++++++-++



 این محصول حاوی هیچگونه فلز و یا سایر مواد آلوده کننده نیست.
 این محصول دارای استاندار UNE EN 902 type 1  اتحادیه اروپا 
می باشد. )استاندارد برای مواد شیمیایی مورد استفاده جهت ضدعفونی 
آب برای مصارف انسانی(.  در این استاندارد موثر بودن علیه پاتوژن های 
بسیار مقاوم و همچنین بی خطر بودن و عدم ایجاد مواد سمی و صد در 

صد قابل تجزیه بودن آن ماده شیمیایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 ثبت شده در  وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی اسپانیا 

پایداری طوالنی مدت  و  از 2 سال(  )بیش  ای طوالنی  قفسه   عمر 
محصول حتی پس از رقیق نمودن بدلیل فرمول شیمیایی و ماده پایدار 

.)OX کننده ویژه این محصول )هسته

 وارد کننده: شرکت سرور فجر
 سازنده: شرکت OX-CTA  اسپانیا

 توزیع کننده: شرکت پارسیان پخش اکسیر

  احتیاطات
  با سایر مواد شیمیایی در شکل خالص و غلیظ مخلوط نگردد.

  دور از دسترس اطفال نگه داشته شود.
  ظرف به صورت دربسته و در مکان خنک نگهداری شود.

  در موقع استفاده از محصول مراقبت الزم از دست و چشم ها صورت 
گیرد. 

 بسته بندی
بطری 5 کیلوگرم

 شرایط نگهداری
مکان خنک و دور از نور خورشید نگه داری شود.

کاربرد ُدز مصرفی مدت زمان باقی مانده

ضد عفونی مداوم آب
 20-70 g/m3

بر مبنای استاندارد EN UNE 902 اتحادیه 
70 g/m3  اروپا حداکثر دوز مصرفی

مداوم 10-20 ppm

 تمیز و ضدعفونی کردن سیستم توزیع آب )لوله
ها( در غیاب حیوان 1-2%

30 دقیقه در آب در حال جریان
3 تا 6 ساعت در آب فاقد جریان

-

 تمیز و ضدعفونی کردن سیستم توزیع آب )لوله
ها( در حضور حیوان

 15 روز به صورت تدریجی در روزهای ابتدایی از کمترین دوز پیشنهادی شروع و در روزهای پایانی از
بیشترین دوز پیشنهادی استفاده گردد تا بدلیل جدا شدن ناگهانی بیوفیلم ها لوله مسدود نگردد.

  نکات قابل توجه:



توزیع انحصاري
تهران، بزرگـراه چمران، نرسيـده به
ميدان توحيد، باقرخان غربي،  پالك 101
واحـــد 6، كدپــستي1441715613
تلفن: 54 52 93 66 - 46 18 59 66
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