PREPARATY DO DEZYNFEKCJI
Quato 44 Disinfectant Cleaner
Koncentrat myj¹co-dezynfekuj¹cy, likwiduj¹cy przykre zapachy
Koncentrat czyszcz¹cy o dzia³aniu dezynfekuj¹cym oraz usuwaj¹cy przykre zapachy, opracowany specjalnie dla potrzeb
instytucji. Skuteczny przeciwko wiêkszoœci gram dodatnich i gram ujemnych, mikroorganizmów, zwalcza wirusa ptasiej grypy,
nosówkê, HIV, SARS. Zapewnia utrzymanie wymagaj¹cych norm czystoœci biologicznych i bakteriologicznych. Produkt na
bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych. W porównaniu do Quato 78 plus produkt jest silniejszym preparatem
myj¹cym. Idealny do domów opieki, placówek s³u¿by zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkó³, basenów, przemys³u
farmaceutycznego, kosmetycznego, spo¿ywczego oraz innych instytucji.
Wartoœæ pH = 11,0.
Zalecane rozcieñczenia od 1:62 do 1:225.
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l lub 18,9 l
Decyzja Ministra Zdrowia ZPŒ-484 pb-3515/08/ZTP/2010

Quato 78 PLUS
Koncentrat myj¹cy o dzia³aniu dezynfekuj¹cym usuwaj¹cy przykre zapachy
Preparat opracowany specjalnie dla potrzeb ró¿nych instytucji. Przeznaczony do mycia powierzchni zanieczyszczonych lub
ska¿onych krwi¹ i substancj¹ organiczn¹, wskazuj¹ca obecnoœæ HIV, SARS. Preparat przeznaczony równie¿ do codziennej
pielêgnacji powierzchni, gdzie wystêpuje mo¿liwoœæ infekcji. Produkt na bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych.
W porównaniu do Quato 44 preparat posiada silniejsze w³aœciwoœci dezynfekcyjne. Idealny do domów opieki, placówek
s³u¿by zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkó³, basenów, przemys³u farmaceutycznego, kosmetycznego, spo¿ywczego
oraz innych instytucji.
Wartoœæ pH = 7,2-8,2.
Zalecane rozcieñczenie 1:128
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l lub 18,9 l
Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0944/2004

Quato 78 PLUS - gotowy do u¿ytku - 1l
Wymagania

QUATO
44

QUATO
78 Plus

Zabrudzenia

szerokie spektrum biobójcze
sanityzacja/dezynfekcja jeden zabieg
produkt ogólno czyszcz ¹cy
usuwanie przykrych zapachów
neutralne pH – nie matowi polimerów
szerokie spektrum biobójcze
sanityzacja/dezynfekcja jeden zabieg
produkt ogólno czyszcz¹cy
usuwanie przykrych zapachów

Rozcieñczenie Rozcieñczenie
dezynfekcja
sanityzacja

Typowe
zastosowania

silne

1:62
czas 10 minut

1:225
czas 60 s

domy opieki, szko³y,
oœrodki zdrowia, solaria,
szpitale, baseny,
zak³ady weterynryjne, itp

lekkie

1:128
czas 10 minut

1:128
czas 60 s

szpitale,
zak³ady farmaceutyczne,
szko³y,
obiekty sportowe, itp

PRZEMYS£ SPO¯YWCZY - GASTRONOMIA
( SYSTEM HACCP )
MYCIE NACZYÑ
Dish Detergent
Preparat do rêcznego mycia naczyñ
Doskona³y œrodek do codziennego stosowania w kuchni lub restauracji. Skutecznie usuwa t³uszcz, olej i inne zabrudzenia.
Ekonomiczny w u¿yciu. Posiada neutralny odczyn pH. £atwy do sp³ukiwania. Mo¿e byæ tak¿e stosowany jako doskona³y
preparat do mycia pojazdów oraz powierzchni z tworzyw sztucznych.
Dozowanie: od 1:30 do 1:100
Wartoœæ pH = 7,7
Pojemnoœæ opakowania 740 ml

HARDWATER DETERGENT
P³yn do mycia naczyñ w zmywarkach gastronomicznych
P³ynny preparat w koncentracie przeznaczony do mechanicznego mycia naczyñ w zmywarkach gastronomicznych,
stanowi¹cy mieszankê czynników aktywnych powierzchniowo i sk³adników zmiêkczaj¹cych wodê. Bardzo skutecznie usuwa
zabrudzenia. Mo¿e byæ stosowany zarówno w twardej jak i miêkkiej wodzie. Bardzo efektywny w usuwaniu t³ustych
zabrudzeñ. Pozwala skutecznie usun¹æ z powierzchni naczyñ t³uste zabrudzenia zarówno w procesie zmywania wod¹ gor¹c¹
jak i zimn¹. U¿ywaæ do mycia naczyñ, sztuæców i szk³a, odpornych na dzia³anie zwi¹zków alkalicznych. Nie nale¿y u¿ywaæ
do mycia naczyñ i sztuæców wykonanych z srebra lub aluminium.
Dozowanie od 0,1% do 0,5%
Wartoœæ pH =13,5
Pojemnoœæ opakowania 10 l
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