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NOVA GENERACIJA DEZINFEKCIJSKIH  SREDSTEV NA OSNOVI 

VODIKOVEGA PEROKSIDA  

 

Opis in lastnosti: 

 

 Na osnovi aktivnega kisika 

 Biološko razgradljivo 

 Okolju prijazno 

 Brez vonja 

 

Intrasan TR 50 je dezinfekcijsko sredstvo na osnovi vodikovega peroksida. En liter 

sredstva vsebuje 570 g vodikovega peroksida. Sredstvo je brez vonja in barve in-v 

nasprotju z običajnimi dezinfekcijskimi sredstvi-ne vsebuje halogenov ( Cl, Br, J…)ter 

kvarternih amonijevih spojin. 

Sam vodikov peroksid ni stabilna spojina.Počasi se razgrajuje v vodo in kisik 

 

2 H2O2 → aktivni kisik → oksidacija → dezinfekcija → 2 H2O + O2 

 

Intrasan TR 50 je zato »stabiliziran« s koloidnim srebrom.Tako je v enem litru sredstva 

Intrasan TR 50 ca. 0,36 g koloidnega srebra kot stabilizatorja.Ta stabilizator ohranja 

lastnosti sredstva dve leti, če ga hranimo v originalno zaprti posodi 

 

Kako deluje »aktivirani«vodikov peroksid? 

 

Izmed vseh spojin z aktivnim kisikom so radikali brez dvoma najbolj učinkoviti, ker ne 

nosijo naboja in so sposobni prodreti v celično steno (z negativnim nabojem) 

mikroorganizmov.  Ko se enkrat nahajajo v celici oksidirajo vse organske snovi vključno 

z vitalnimi proteini in nukleinskimi kislinami, tako da celica odmre (ti radikali so 

hidroksil radikal ºOH, peroksil radikali ºO-O-H za razliko od peroksil anionov ¯O-O-H). 

Za primerjavo: celična stena, ki nosi negativni naboj delno odbija anione in jim zelo 

otežuje prodiranje v celice mikroorganizmov. 

Po tej reakciji oz. po aktivaciji vodikovega peroksida se le ta popolnoma razgradi v vodo 

in kisik (H2O in O2). Razgradnje, ko enkrat steče, ni več moč zaustaviti. 

 

Glavna razlika med Huwa San TR 50 in običajnimi sredstvi na osnovi vodikovega 

peroksida je v prisotnosti koloidnega srebra kot stabilizatorja in aktivatorja 

obenem. Funkcija koloidnega srebra je torej v tem, da po eni strani stabilizira po 

drugi pa aktivira vodikov peroksid. 

 

 

  

 HUWA SAN TR 50  
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Mikrobiološki testi in rezultati 

 

Na tem mestu opisujemo le končna dognanja na testih, podrobnosti pa so dosegljive v 

Inter Koop-u. 

 Huwa San TR 50 na stekleni, plastični ali kovinski površini deluje 

baktericidno ( 99,999%) 

sporocidno(99,9%) 

fungicidno(99,99%) 

pri koncentraciji 1% in kontaktnem času ene(1) ure. 

 Huwa San TR 50 ima na kovinski površini 

99,99% fungicidno delovanje pri koncentraciji 0,50% in kontaktnem času ene(1) ure. 

 Huwa SanTR 50 deluje 100% baktericidno na mešane kulture,ki so sestavljene iz 

–-bakterij mlečne kisline in Acetobacter 

-Aerobacter, Subtilus, Catalase positive in Gram negativne bakterije 

pri koncentraciji 0,5% in kontaktnem času 10 minut. 

 Huwa SanTR 50 prav tako poseduje dobre virucidne lastnosti(99,99%) 

pri koncentraciji 1% in kontaktnem času 3 ure 

pri koncentraciji 2% in kontaktnem času 2 uri 

pri koncentraciji 3% in kontaktnem času vsaj 15 minut, brez izpiranja  

 

Posebnost Huwa San TR 50 je, da ni razlike pri delovanju na viruse z ovojnico in brez 

ovojnice. 

 

Toksičnost 

 

LD 50-24h(podgana):>2000 mg/kg 

LC 50-96h:4,9 ppm 

 

Razgradljivost 

 

Huwa San TR 50 je biološko razgradljiv(več kot 99%) z razgradnjo vodikovega 

peroksida v vodo in kisik.  

 

  

Tehnični podatki: 
 
Izgled:      brezbarvna bistra tekočina 
Vonj:      brez vonja 
Gostota pri 20°C:   1,196 g/cm³   
pH pri 20°C:    1,7 
Zmrzišče (°C):    -52 
Vrelišče  (°C):    114 
Temperatura razgradnje (°C):  ca 120 
Viskoznost pri  0 °C:   1,85 mPa.s    
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Vsebuje: 

  
g H2O2 100%/l   570 
g koloidnega srebra(Ag)/l 0,36 
 
 
 
 
Oznaka nevarnosti: 
 

Glej varnostni list.  

 

 

 


