
 

 
DrySan OXY®  
 

 

Apraksts: 
Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis, kam pamatā ir 

ūdeņraža pārskābe, lietošanai pārtikas un dzērienu 

rūpniecībā 
 

 

Produkta 

priekšrocības: 
• Vienlaicīgi tīra un dezinficē 

  • Labi samitrina virsmu. 

  • Ērti un viegli lietojams - nav nepieciešama iemērīšana un 
sajaukšana. 

  • Drošs lietošanai pārtikas un dzērienu pārstrādes 
procesos – pareiza koncentrācija nodrošināta pēc 
pieprasījuma. 

  • Plaša spektra antibakteriāla iedarbība  

  

Īpašības 

Koncentrāts Ārējais izskats: caurspīdīgs, bezkrāsains šķidrums * 

Uzglabāšanas stabilitāte: 5 līdz 25 °C  

Šķīdība: 20 °C  sajaucas ar ūdeni jebkurās 
attiecībās 

Blīvums: 0.98 - 1.1 g/cm³ * 

P saturs: < 0.001 % 

N saturs: < 0.002 % 

Ķīmiskais skābekļa patēriņš 
(COD): nav piemērojams 
pH: 2.05 – 2.25 * 

Putošanās īpašības:  putojas 
 
* Parametri ienākošo preču kontrolei 

  

  

 



 

Ecolab Deutschland GmbH 
Ecolab-Allee 1 
D-40789 Monheim am Rhein 
www.ecolab.com 

Ecolab SIA 
Bauskas iela 58a-8, Rīga, 
LV-1004, Latvija, 
Tel. +371 670 63 770 
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Pielietojums Pielietojums: 
 DrySan OXY ir lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas 

līdzeklis, kas nav jānoskalo, lietošanai visa veida virsmām, 
kas nonāk saskarē ar pārtiku. Tīrīšanai un dezinfekcijai 
DrySan OXY neatšķaidītu izsmidzina uz virsmas, piemēram,  
uz griešanas vai iepakošanas mašīnām, un uz virsmām 
uzpildes zonā. 

 
 

• Izsmidzināšanas attālums līdz virsmai: 0.30 m 

• Ieteicamais daudzums:   10 - 30 ml/m² 

• Līdzeklis nav jānoskalo. 

Satur 
100 g šķidruma satur: 1 g ūdeņraža pārskābes. 
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Drošība DrySan OXY nav klasificēts kā bīstams produkts. Ievērojiet 

drošības datu lapās sniegtās drošības instrukcijas. 
 

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet 
etiķeti un informāciju par biocīdu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija šajā brošūrā atbilst mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzei un apraksta raksturīgās iezīmes DrySan OXY 
parastai izmantošanai. Tā nav juridiski saistoša garantija par noteiktām īpašībām vai par piemērotību noteiktam mērķim. 
Specifikācijas un darbības rezultāti var mainīties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Turklāt, ņemot vērā daudzos 
parametrus, kas var ietekmēt mūsu produktu lietošanu, tas neatbrīvo lietotāju no atbildības noskaidrot par produkta 
piemērotību un attiecīgi veicamajiem drošības pasākumiem. Bez tam, jāizvairās no iespējamiem patentu tiesību 
pārkāpumiem.  
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