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GRAN QAT 
SYMBOL pH 

SP-18 7 

 
 Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji ogólnej róŜnego typu powierzchni (lady, blaty, 
stoły, półki, kasy, szyby), ponadto moŜe być stosowany w przemyśle spoŜywczym do mycia i 
dezynfekcji powierzchni oraz maszyn i urządzeń mających bezpośredni kontakt z Ŝywnością. 
Szczególnie zalecany do mycia i dezynfekcji lodówek, zamraŜarek, lad chłodniczych, maszyn do 
rozdrabniania mięsa, obierania, krajalnic, itp. Preparat wykazuje doskonałe właściwości 
dezynfekujące, bakteriobójcze i grzybobójcze, a przy tym nie uszkadza mytych powierzchni. Preparat 
przebadany pod względem bakteriobójczym i grzybobójczym; spełnia normy PN-EN 13697, PN-EN 
1276 oraz PN-EN 1650. Bezzapachowy. Posiada atest PZH nr Hś/2623/2007. Posiada pozwolenie na 
obrót produktem biobójczym nr ZPŚ-484pb-3155/07. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- meble kuchenne, półki, stoły, 
- kasy, blaty, lady,  
- maszyny i urządzenia w przemyśle spoŜywczym, mający bezpośredni kontakt z Ŝywnością 
(krajalnice, maszyny do mielenia mięs, itp.), 
- lodówki, zamraŜarki, lady chłodnicze, 
- szyby i powierzchnie szklane. 
 
SKŁAD: 
100 ml preparatu zawiera mieszaninę etanolu i izopropanolu do 50g, czwartorzędowe związki 
amoniowe (benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki) 4-4,5 g. 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego. 
Zalecane stęŜenie robocze dla temperatury 20°C: 
- dezynfekcja: bakterie – stęŜenie 2% (200 ml/ 10l wody), czas działanie 5 min; 
- dezynfekcja: grzyby – stęŜenie 2% (200 ml/10 l wody), czas działanie 15 min; 
Nanieść za pomocą spryskiwacza. Czyszczoną powierzchnię wytrzeć do sucha. W przypadku 
powierzchni mających kontakt z Ŝywnością powierzchnię spłukać czystą wodą pitną, a następnie 
wytrzeć do sucha. 
 
ZAGROśENIA: 
R10 – Preparat łatwopalny. 
 
TERMIN WAśNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


