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Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego 

VIROL-OXY 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym : …. 

 Proszek do sporządzania roztworów wodnych. Produkt posiada właściwości 

bakteriobójcze, grzybobójcze (drożdżaki) i wirusobójcze (wirusy osłonkowe, w tym 

koronawirusy, oraz wirusy bezosłonkowe). Produkt przeznaczony do dezynfekcji w 

przestrzeni publicznej, zakładach pracy, przemyśle spożywczym i obszarze medycznym. 

Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających jak i niemających 

kontaktu z żywnością. 

 

Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych. 

 

Substancje 

czynne 

 

Bis(peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu (KPMS) WE 274-778-7, CAS 

70693-62-8, Zawartość 60 g/100g 

 

Roztwór VIROL-OXY służy do spryskiwania, przecierania i zanurzania powierzchni w 

celu dezynfekcji. 

 
 Dezynfekcja powierzchni: 

Produkt należy stosować na wizualnie czyste i suche powierzchnie. Nanieść 

przygotowany roztwór VIROL-OXY na powierzchnie np. natryskowo, pozostawić 

zgodnie z zalecanym czasem kontaktu i przetrzeć papierowym ręcznikiem. 

Wizualnie czyste naczynia ze stali nierdzewnej, pościel i pozostałe tekstylia (nie 

zabrudzone krwią i wydzielinami) dezynfekować przez namaczanie. 

Powierzchnie kontaktujące się żywnością spłukać woda przeznaczoną do spożycia. 

 

Produkt wykazuje działanie: 

- bakteriobójcze: stężenie 0,5%, czas kontaktu 5 minut, 

- pełne wirusobójcze: stężenie 1%, czas kontaktu 10 minut, 

- bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym koronawirusów): stężenie 0,5%, czas 

kontaktu 10 minut, 

- drożdżakobójcze : stężenie 2%, czas kontaktu 30 minut oraz stężenie 1% czas kontaktu 

60 minut. 

Powierzchnie powinny być stale wilgotne przez cały wskazany czas kontaktu. 

 

Przygotowanie roztworu roboczego: 

Aby przygotować jednoprocentowy (1%) roztwór, skorzystaj z poniższej tabeli. Przygotuj 

odpowiednią ilość czystej, letniej wody, dodaj VIROL-OXY i mieszaj, aż proszek się 

rozpuści, pozostawiając klarowny czerwony roztwór. 

 

VIROL-OXY Woda 

10 gram (1 łyżka) 1 litr 

100 gram 10 litr 

500 gram 50 litr 

1000 gram 100 litr 

 

Dobrze wymieszać przed użyciem! 

 

 

 

Przechowywać pod zamknięciem w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w 
pomieszczeniu, chłodnym i dobrze wentylowanym. 
 

Zawiera: Bis(peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu (KPMS) 
 
 

Załącznik nr 1 do decyzji PB.8404/21
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Niebezpieczeństwo 
  

 

 

 

 

 

Działa szkodliwie po połknięciu. 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na 

skórę lub na odzież. Unikać uwolnienia do środowiska. 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Wypłukać usta. 

 

Pierwsza  

pomoc: 

 

Informacje ogólne: 

Dbaj o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości 

należy powiadomić lekarza i udzielić mu informacji z karty charakterystyki produktu. 

 

W przypadku wdychania: 

Natychmiast przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze. W zależności 

od sytuacji przywołać pogotowie i zapewnić opiekę lekarską. 

 

W przypadku połknięcia: 

Natychmiast wypłucz jamę ustną wodą i daj do wypicia 0,2-0,5 l chłodnej wody w celu 

złagodzenia efektu cieplnego substancji żrącej. Nie należy podawać większych ilości cieczy. Nie 

należy zmuszać poszkodowanego do picia, przede wszystkim w sytuacji, gdy odczuwa już ból 

w ustach lub w gardle. W takim przypadku należy pozwolić poszkodowanemu tylko przepłukać 

jamę ustną wodą. NIE PODAWAĆ WĘGLA AKTYWNEGO! W zależności od sytuacji 

zadzwoń po pogotowie lub zapewnij jak najszybszą lekarską opiekę. 

 

Postępowanie z 

odpadami: 

 

Przestrzegać przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych. Pozostałości produktu i puste opakowania utylizować w 

profesjonalnych, uprawnionych zakładach unieszkodliwiania odpadów. 
 

Zawartość 

opakowania:  

…………..L 

Data ważności 4 lata od daty produkcji. 

Data produkcji, nr serii - patrz nadruk na opakowaniu 

Podmiot odpowiedzialny: 

Watch Water East GmbH 

Dorotheenstrasse 34, 10117 Berlin 

tel. +49 162 73 61 606 

www.watchwater.eu 
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