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GRAN QAT GT 
SYMBOL pH 

G-45 7 

 
 Gotowy do użycia środek myjąco-dezynfekujący na bazie czwartorzędowego związku 
amoniowego, przeznaczony do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu powierzchni, 
również mających kontakt z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Wykazuje działanie 
dezynfekujące (bakteriobójcze, grzybobójcze), zgodnie z normami PN-EN 1276, PN-EN 
1650 i PN-EN 13697. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. 
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4752/12. Postać produktu: płyn. 
 
SKŁAD: 
Zawiera: etanol, czwartorzędowe związki amoniowe: benzylo-C12-16-alkilodimetylo, 
chlorki. 
Substancje czynne: etanol – 2 g/100g, czwartorzędowe związki amoniowe: benzylo-C12-16-
alkilodimetylo, chlorki (CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2) – 0,2 g/100g 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Produkt gotowy do użycia. Nanieść za pomocą spryskiwacza, pozostawić na czas: - bakterie: 
5 minut; - grzyby: 15 minut. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością lub 
środkami żywienia zwierząt spłukać wodą zdatną do picia. Preparat przechowywać i 
transportować tylko w oryginalnych opakowaniach. Chronić przed światłem słonecznym oraz 
ciepłem. 
 
PIERWSZA POMOC:  
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie duszności, 
zawroty głowy) wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić bezwzględny 
spokój w pozycji półleżącej lub siedzącej. Chronić przed utratą ciepła. Wezwać pomoc 
lekarską. W przypadku skażenia odzieży niezwłocznie ją zdjąć, obmyć skórę dużą ilością 
wody (najlepiej bieżącą). W przypadku wystąpienia zmian skórnych skontaktować się z 
lekarzem. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15 
minut) rozdzielając osobno powieki, skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku 
spożycia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody, niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem, jeżeli to możliwe pokazać etykietę. 
 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU:  
Pozostałości preparatu nie wylewać do kanalizacji lecz całkowicie zużyć zgodnie z jego 
zaleceniem lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Puste opakowania 
wypłukać kilkakrotnie wodą. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 
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przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać 
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna 
na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. 


