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QUATO 44 
Koncentrat myjąco-dezynfekujący, likwidujący przykre zapachy 

 
Opis:  

Koncentrat czyszczący o działaniu dezynfekującym oraz usuwający przykre zapachy, opracowany specjalnie dla potrzeb 

instytucji. Skuteczny przeciwko większości gram dodatnich i gram ujemnych, mikroorganizmów, zapewnia utrzymanie 

wymagających norm czystości biologicznych i bakteriologicznych. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amonowych, 

posiada więcej właściwości myjących, a mniej właściwości dezynfekcyjnych w odniesieniu do Quato 78 plus. 

Zastosowanie: 

Idealny do domów opieki, placówek służby zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkół, basenów, przemysłu farmaceutycznego, 

kosmetycznego, spożywczego oraz innych instytucji, w których zapobieganie zakażeniom stanowi istotny problem. Do 

utrzymania czystości twardych powierzchni takich jak: podłogi, ściany, stoły, lady, umywalki, blaty, ramy łóżek, toalety, kabiny 

prysznicowe, baseny, automaty do picia, aparaty telefoniczne, itd. Preparat przeznaczony do mycia ręcznego, maszynowego oraz 

pianowego.  

 

 

       

  
SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCYJNA PREPARATU 
Bakteriobójcza: 

Roztwór wodny preparatu (w rozcieńczeniu 1:62) wykazuje skuteczność do zwalczania następujących bakterii : 

pseudomonas aeruginosa PRD-10, klebisiella pneumoniae, shigella dysenteriae, escherichia coli, salmonella choleraesuis, 

staphylococcus aureus, streptococcus feacalis, enterobacter aerogenes .  

Wirusobójcza : 

Podczas dezynfekcji powierzchni twardych preparat Quato 44 zabija następujące wirusy : influenza A-2, asian, herpes simplex, 

wirusy adeno typu 5 oraz wirusy vaccinia.  

Grzybobójcza: 

Preparat Quato 44 wykazuje skuteczność do zwalczania pleśni i następujących grzybów : pathogenic fungi, trichophyton 

mentagrophytes (grzybica stóp).  

Może być stosowany do dezynfekcji pomieszczeń łazienkowych, szatni, kabin prysznicowych. 

badania laboratoryjne potwierdziły skuteczność preparatu quato 44 do zwalczania bakterii, wirusów  i grzybów w środowisku 

skażonym 5% osoczem krwi. 

Preparat QUATO 44 jest skutecznym preparatem sanityzującym po rozcieńczeniu go wodą o twardości aż do 250 ppm (CaCO3). 

Zalecany czas skutecznej dezynfekcji – 10 minut od nawilżenia powierzchni (w temperaturze 20-25 C.) 

Rozcieńczenie: 

 Dla powierzchni twardych (ściany, podłogi, blaty, itp.) 

 - Dezynfekcja 1L – 62 L, czas ekspozycji 10 minut 

- Sanityzacja  1L – 225 L, czas ekspozycji minimum 60 sekund  

Preparat nie wymaga spłukiwania, jednakże w przypadku mycia i dezynfekcji powierzchni lśniących w celu 

uniknięcia powstawania widocznych osadów, zaleca się przed całkowitym odparowaniem preparatu, 

przemyć powierzchnię wodą pitną. 

Ostrzeżenie: 

 
Xi substancja drażniąca 

- Chronić przed dostępem dzieci 

- Działa drażniąco na oczy i skórę 

- Unikać bezpośredniego kontaktu z okiem. 

- W przypadku dostania się płynu do oka, płukać wodą przez okres 15 minut. Skontaktować się z lekarzem 

Pojemność: 3,78 litry lub 18,9 litra 

Wartość pH  11,00 

DECYZJA MINISTERSTWA ZDROWIA nr. ZPŚ- 484 pb- 3515/08/ZTP/2010 

PZH NR HŻ/03008/00 

OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesięcy 


