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GRAN QAT 

 

Technický list 

 

 

 

Neutrální čistící produkt určený k dezinfekci různých druhů povrchů v potravinářském průmyslu 

a gastronomii. Má vynikající dezinfekční, baktericidní a fungicidní vlastnosti. Působí jemně a 

nepoškozuje čisté povrchy. Doporučeno pro dezinfekci stolů, kráječů, sanitárních zařízení, interiérů 

vozidel atd. 

Produkt byl dermatologicky testován. 

Povolení k obchodování s biocidním přípravkem 3155/07. 

Produkt má certifikát Národního hygienického ústavu - PZH (HŻ / 1917 / 2/2012) 

 

 

APLIKACE: 

- kuchyňský nábytek, stoly, pulty, pokladny, chladicí skříně, okna 

- gastronomické vybavení 

- sanitární zařízení 

- interiéry vozidel 

 

 

SLOŽENÍ: 

- 5% kationtové povrchově aktivní látky 

-50% alkoholy 
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POUŽITÍ: 

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku. 

Rozpouštějte přípravek při teplotě 20 ° C: 

- dezinfekce: bakterie - koncentrace 2% (200 ml / 10 l vody), 5 minut 

- dezinfekce: houba - koncentrace 2% (200 ml / 10 l vody), 15 minut 

 

Při aplikaci použijte postřikovač. Poté otřete, dokud není povrch suchý. 

V případě povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, opláchněte čistou pitnou vodou 

a pak ji otřete, dokud není suchá. 

 

DANGER: 

 

 - Hořlavá kapalina a páry. 

- Způsobuje vážné poškození očí. 

- Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 

- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji vznícení. 

Nekouřit. 

- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 

- V PŘÍPADĚ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Odstraňte kontaktní 

čočky, jsou-li přítomny a lze to. Pokračujte v oplachování. 

- Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře. 

 

 

DATUM SPOTŘEBY: 

12 měsíců od data výroby. 

Datum výroby a datum spotřeby jsou uvedeny na obalu. 
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DODATEČNÉ INFORMACE: 

Další informace naleznete v bezpečnostním listu. 

Kontaminované nádoby by měly být zcela vyprázdněny. Obal ihned po vyprázdnění několikrát 

vypláchněte. Prázdný obal vyhoďte do kontejneru pro plastové obaly, nebo odneste do 

specializované společnosti zabývající se recyklací. 

Likvidace by měla být v souladu s národními / mezinárodními předpisy. 

 

 

 

 


