
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

GRAN  QAT   
pH   

7   

   

Kvapalina na čistenie a dezinfekciu miestností, povrchov a zariadení (aj v styku s potravinami) 

v  potravinárskych, priemyselných, domácich a inštitucionálnych oblastiach. Výrobok má 

baktericídne, fungicídne a virucídne účinky.   

Výrobok nie  je určený na prevádzku v  lekárskej oblasti.  

Autorizácia uvedenia  biocídneho výrobku na  trh: 3003/TP/2020   

   

   

POUŽIŤ:   
• kuchynský nábytok, pokladne, pulty,  chladiace skrine, sklo;  

• stravovacie zariadenia;   

• sanitárne povrchy;   

• kabíny  vozidiel;   

• počítačových klávesníc,  telefónnych slúchadiel.   

   

KOMPOZÍCIA:   
5% katiónových povrchovo aktívnych látok  , 50% alkoholu,  pomocných látok  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím si prečítajte   kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.  Odporúčaná 

prevádzková   koncentrácia pri 20 °C:   

- dezinfekcia: baktérie – koncentrácia 2% (200 ml / 10l vody), trvanie účinku 5 min;  - 

dezinfekcia: huby – koncentrácia 2% (200 ml / 10 l vody), trvanie účinku 15 min,   

- dezinfekcia: vírusy – koncentrácia 2% (200 ml / 10 l vody), trvanie účinku 10 min,   

 Aplikujte s práčkou.  Vyčistený  povrch utrite dosucha. Pre  povrchy  prichádzajúce do styku s   

potravinami opláchnite  povrch čistou pitnou  vodou a potom utrite dosucha.    

   

HROZBY:   

   
   

Nebezpečenstvo  

   

Horľavá kvapalina a para   



Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  
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TECHNICKÁ KARTA 
   

  Vysoko toxický pre vodné organizmy s dlhodobými   účinkami  

   

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  Okamžite odstráňte  všetok 

kontaminovaný odev.  Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.   

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstrániť  

 kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí  

Okamžite  kontaktujte   POISON CENTER / lekára  

Skladovanie pod uzamknutím  

   

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, ktorá 

by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované  v nádobách určených na zber 

plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať 

ustanovenia  zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 

888).  
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