
Дезинфекция на повърхности 

ПОВЪРХНОСТИ - 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логистични данни 

1 L 5 L 

 

 
QUATRodes® ExtrA 

Концентрат за почистване и дезинфекция на 

повърхности 

 Бр./кутия 

Бр. кутии/палет 

Бр./европалет 

 

 

12 1 

32 96 

384 96 

2274 

Приложение: Quatrodes® Extra е високоефективен концентрат за почистване и дезинфекция на 
повърхности на медицински изделия и големи миещи се повърхности като медицински легла, подове или 

стени. Поради високата си съвместимост с материали е подходящ и за дезинфекция на тапицерски 
материали и стоки, изработени от ABS пластмаса, стъкло, порцелан, метал, каучук, дърво, алуминий, 
неръждаема стомана, никел или хром. Препоръчва се за дезинфекция чрез потапяне и за продукти от 
акрилно стъкло. Може да се прилага и върху повърхности, които имат контакт с храна. Quatrodes® Extra 
показва широка микробиологична ефективност и изключителни почистващи свойства благодарение на 

иновативната формула, основана на съчетаното действие на повърхностноактивните вещества и 

технологията на наномицелите. Без алдехиди и феноли. Не изисква последващо изплакване с вода и има 
приятен и свеж аромат. 

 

Указания за употреба: Пригответе работен разтвор чрез разреждане на концентрата с вода до желаната 
концентрация. За да се получи 0,5% концентрация, 5 ml от концентрата се разреждат в 995 ml вода. 

Дезинфекцираните повърхности не изискват изплакване с вода. Не комбинирайте с други почистващи 
препарати или дезинфектанти. Продуктът е предназначен само за професионална употреба. 

 
 
 

Концентрат 

Действа срещу 
бактерии, 
гъбички, вируси, 
туберкулоза, 
аденовирус, 
полиовирус 

 

Медицински 
повърхности 

 
Концентрация 
от 0,5% за 15 
мин. 

Ефективност 
 

EN 14885 
Време 

15 мин. 30 мин. 

  

Бактерии (включително MRSA) 
EN 13727 0,25%*, 0,5%  

EN 14561 1% 0,5% 

Гъбички (C. albicans) 
EN 13624 0,25%*, 0,5%  

EN 14562 1% 0,5% 

Mycobacteria (M.terrae, M. avium) 
EN 14348 0,5%*, 1% 0,5% 

EN 14563 1%*, 2% 0,5% 

Вируси с обвивка (включително Хепатит В вирус, HIV, Хепатит С вирус, Vaccinia, 

BVDV, Herpes simplex, Influenza A, B, C, Еbola) 

 

EN 14476 
 

0,5% 
 

Adeno virus EN 14476 0,5%* 0,5% 

Polio virus EN 14476 1% 0,5%* 

*чисти условия 

Активни съставки: амини, четвъртични амониеви съединения 

Разфасовки: бутилка от 1L с дозатор, туба от 5L 


