
                            
 

DALCO QUAT 
 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΟΣΜΙΚΟ  
 
Περιγραφή 
 
Το DALCO QUAT είναι ένα απολυμαντικό-καθαριστικό με βάση τα τεταρτοταγή άλατα 
αμμωνίου.  Είναι ιδανικό για την απολύμανση, απόσμηση, καθαριότητα σε σκληρές 
επιφάνειες νοσοκομείων, δημοσίων κτιρίων, εργαστηρίων catering, ξενοδοχείων, 
βιομηχανιών τροφίμων, ιατρείων. Με μεγάλο εύρος δράσης αποτελεί την ιδανική λύση για 
την καταπολέμηση και πρόληψη επιμολύνσεων από μικροοργανισμούς. Εγκεκριμένο από 
τον Ε.Ο.Φ  (αρ. Γ-6/12-3-99). 
  
Πλεονεκτήματα 
 ►Καθαριστικό και απολυμαντικό 
►Εξαιρετικά αποτελεσματικό 
►Ιδανικό για χώρους ιδιαίτερης υγειονομικής σημασίας. 
►Ισχυρή αντιοσμική δράση. 
►Εύκολη εφαρμογή. 
►Οικονομικό στη χρήση. 
►Σταθερό σε σκληρά νερά 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ενδείκνυται για την απολύμανση και τον καθαρισμό: 
-Xώρων δαπέδων, επιφανειών, τοίχων, εξοπλισμού, χώρων εστίασης, catering, super market, λαϊκές 
αγορές, λαχαναγορές , ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, 
σχολεία, καντίνες, κτηνοπτηνοτροφεία, χώρων υγιεινής, κάδων απορριμμάτων, χώρων κατοικιδίων, 
κτηνιατρεία.  
ΧΡΗΣΤΕΣ  : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ 
 
 
Οδηγίες χρήσης  
Καθαρισμός-Απολύμανση: Για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών, εργαλείων,σκευών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, 2-3 % διάλυμα σε νερό με εμβάπτιση – επάλειψη ή ψεκασμό και μετά 
ξέπλυμα με καθαρό νερό. 
Επιβάλλεται η χρήση γαντιών. 
 
Καθαρισμός-Απολύμανση-Απόσμηση: Αν επιθυμείτε ταυτόχρονη απόσμηση διαλύστε 200-300ml σε 10 
λιτρα νερό για σφουγγάρισμα δαπέδων,WC,τοίχων,δοχείων απορριμάτων κλπ. 
 
Τεχνικές πληροφορίες 
Εμφάνιση:                                        Υγρό, άχρωμο, με χαρακτηριστική οσμή. 
Τιμή pH:                                            (10% δ/μα)      pH=8.0 ± 0.5    

            Αναφλεξιμότητα :                             Το προϊόν δεν αναφλέγεται. 
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Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης  
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα :  
Αφού απομακρύνετε το λερωμένο ρουχισμό, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
 
-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : 
Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή από οφθαλμίατρο. 
 
-Σε περίπτωση εισπνοής :  
Απομακρύνετε τον παθόντα από την έκθεση , μεταφέρετέ τον σε καθαρό αέρα και 
ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
 
-Σε περίπτωση κατάποσης  
Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων :   210  
7793777. Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα σας με  άφθονο νερό και πιείτε νερό. Μην 
προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας το υποδείξει ιατρός. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ XEIΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 

 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ                             
 

Το προϊόν σύμφωνα με την ΚΥΑ 265/2002 ταξινομείται ως ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ (Xi) και 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ν) . 

 

Xi  Ερεθιστικό:         N Eπικίνδυνο για το περιβάλλον:    
 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: R36/38: Eρεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και   

το δέρμα 
         R50: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: S2: Μακρυά από παιδιά 
                                                S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε   

αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή 
S36/37/39: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική 
ενδυμασία και γάντια και να χρησιμοποιείται κατάλληλη 
προστατευτική συσκευή ματιών/προσώπου. 
S46: Σε περίπτωση κατάποσης και ζητήστε αμέσως      
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την        
ετικέτα. 
S61: Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο                                                  
περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο                                 
δεδομένων ασφαλείας. 
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