
INSTRUKCJA STOSOWANIA 1.  Przeczytaj szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania zamieszczone 
w planie higieny.

2.  Usuń żywność i zanieczyszczenia 
z powierzchni przeznaczonej do mycia 
oraz zamieć podłogę.

3.  Podczas stosowania produktu załóż 
odpowiednią odzież ochronną: rękawice, 
ochronę oczu/twarzy.

4.  Powierzchnie myć i dezynfekować 
roztworem o stężeniu 10g/kg (1%), 
5 minut, temp. 20°C (bakteriobójczo) 
lub 5g/kg (0,5%), 5minut, temp. 20°C 
(drożdżakobójczo). Spłukać wodą 
o jakości pitnej.

5.  Zastosuj gotowy do użcia roztwór 
używając butelki ze sryskiwaczem, 
ściereczki lub mopa, przetrzyj całą 
powierzchnię.

6.  Pozostaw środek na okreslony czas 
działania.

7.  Spłukaj powierzchnię czystą wodą 
i pozostaw do wyschnięcia.

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Nie mieszać z innymi produktami!
Substancje czynne: 100 g produktu zawiera: 
80 g/kg czwartorzędowe związki amonowe, 
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki,  
9,8 g/kg chlorek didecylodimetyloamonu.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Opakowania zanieczyszczone produktem 
opróżnić, zamknąć nakrętką i przekazać 
do utylizacji. Pozostałości produktu: patrz 
karta charaketrystyki produktu. Postępuj 
z produktem myjąco-dezynfekcyjnym 
zachowując środki ostrożności. Przed 
zastosowaniem, zawsze zapoznaj się 
z informacjami zamieszczonymi na etykiecie 
oraz na ulotce produktu.
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i w karcie 
charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w termperaturze od -5°C do 
40°C wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym 
opakowaniu.

OPAKOWANIE HANDLOWE
2 x 5 l 

Mikro-Quat Extra

środEk Myjąco-dEzynfEkcyjny
Mikro-Quat Extra to wysoce skuteczny środek myjąco-dezynfekcyjny bez NTA, EDTA; środek  
bez zapachu i barwników. Produkt doskonale myje oraz rozpuszcza tłuszcz i uporczywy brud.
Mikro-Quat Extra jest szczególnie polecany do zastosowania w pomieszczeniach w których 
przetwarzana jest żywność.

Mikro-Quat Extra posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego:
Baketriobójcze zgodnie z normą EN 1276 i EN 13697 w stężeniu 1% (tj. 100ml /10l ) w czasie 

5 minut
Drożdżakobójcze zgodnie z normą EN 1650 w stężeniu 0,5% (tj. 50ml /10l) w czasie 15 minut
Drożdżakobójcze zgodnie z normą EN 13697 w stężeniu 0,5% (tj. 50ml /10l) w czasie 5 minut

n czystość - działanie myjąco-dezynfekcyjne dla wszystkich wodoodpornych powierzchni.
n Bezpieczeństwo - szerokie spektrum dezynfekcyjne dla większego bezpieczeństwa 

w pomieszczeniach w których przygotowywana jest żywność.
n Wydajność - doskonałe rezultaty mycia przy niskich stężeniach.

ProfESjonALnE rozWIązAnIA czySzczącE do PoWIErzcHnI
czySTośĆ. BEzPIEczEŃSTWo. WydAjnośĆ.
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Centrala:
Ecolab Inc.
370 Washaba Street N St. Paul, MN 55102 
www.ecolab.com
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Europa:
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7 
CH-8304 Wallisellen
Phone +41 44 877 2000

Polska:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
tel. 12 29 76 800, fax 12 29 76 801
www.ecolab.pl


