
PRODUKTA APRAKSTS 
Atjaunots: 16.08.2017.  

 

 
 

UAB „BS Chemical“ 

Baltijos pr. 123-9, LT-93224 Klaipēda 

tel./fax.: +370 46 366279 

www.bs-chemical.com  

PR05 F04/ Leidimas 1  

BS Quatril  

 
Mazgāšanas līdzeklis uz katjonu virsmas aktīvo vielu pamata - dezinfekants. 

BS Quatril:  

 koncentrēts dezinfekcijas līdzeklis; 

 efektīvi var izmantot kā cietā, tā arī mīkstā ūdenī; 

 ilgi saglabājas bakteriostatiskā iedarbība; 

 paredzēts pārtikas, dzērienu un piena rūpniecībā izmantoto atklāto virsmu (grīdu, sienu, tvertņu un citu 

pārtikas rūpniecībā izmantoto virsmu) mazgāšanai/ kopšanai; 

 piemērots izmantošanai gaļas, putnu gaļas, uzkožu, piena, dzērienu rūpniecības ražošanas operācijās  

 var tikt izmantots dezinfekcijas paklāju mitrināšanai; 

 iznīcina plašu mikroorganismu spektru; 

 iznīcina vairākas veģetatīvo mikroorganismu formas, iekļaujot grampozitīvās un ir gramnegatīvās 

baktērijas un raugu.  

Produkta sastāvs  

Produkta sastāvs atrodams Drošības datu lapā. 

Lietošanas instrukcija 

BS Quatril tiek izmantots koncentrācijā 0,25 – 1 % (m/m), atkarībā no virsmas aizsērējuma un izmantošanas 

veida. Darba šķīdumi puto un to stabilitāte ir ne mazāka, kā 24 st.  

Pielietošanas veids Rekomendējamā koncentrācija, % Laiks, min 

Mazgāšanai iemērcot  0,1 – 0,3 20 – līdz 1 nedēļai 

Mazgāšanai izsmidzinot  0,1 – 0,3 15 – 30  

Stipri nosmērētu virsmu mazgāšanai  0,3 – 0,8 30 – 240  

Dezinfekcijas paklāju mitrināšanai 0,8 – 1,0 - 

Mazgāšanai mitrinot 0,1 – 0,3 20 – 60 

Olu dezinfekcija iegremdējot   0,1 - 0,3  5 – 10  

Norādītie lielumi ir derīgi tad, kad tiek mazgāts istabas temperatūrā. Ja mazgāšana tiek veikta zemākā, ka +10°C 

temperatūrā mitrināšanas veidā, laiks ir ilgāks (piem., šķidrums uz virsmas tiek atstāts uz nakti). Pēc mazgāšanas 

virsmas, kuras kontaktē ar pārtikas produktiem, jānoskalo ar dzeramo ūdeni. 

Informācija par drošu lietošanu 
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Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. Nesamaisīt produktu ar citām ķimikālijām. 

Glabāt cieši aizvērtā oriģinālajā tilpumā sausās vēdināmās telpās. Neglabāt kopā ar sārmiem, skābēm, stipriem 

oksidētājiem. Nesabojāt taru. Glabāt ne zemākā, kā +0°C temperatūrā un ne augstākā, kā +35°C temperatūrā, un arī 

tālāk no siltuma avotiem. 

Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

Agregātstāvoklis Šķidrums 

Krāsa Caurspīdīgs, bezkrāsas 

Smarža Raksturīga 

pH, 100 %, 20-25°C 0 – 10,0  

Relatīvais blīvums, g/cm
3
, 20°C ~ 1,0 

Derīguma termiņš 

2 gadi no izgatavošanas dienas. 

Mikrobioloģisko pētījumu rezultāti  

Pētījumi tika veikti saskaņā ar EN 1650:2008+A1:2013, EN 1276:2010 un EN 13727:2012 metodēm. 

Pie 20 % BS Quatril darba šķīduma koncentrācijas un 20°C temperatūras, tīrības apstākļos, kad ekspozīcijas laiks: 

15 un 60 minūtes, fungicīdi aktīvs (A.Brasiliensis). 

Pie 1 % un 2 % BS Quatril darba šķīduma koncentrācijas un 20°C temperatūras, tīrības apstākļos, kad ekspozīcijas 

laiks: 5 minūtes, baktericīdi aktīvs (E.coli, S.aureus). 

 


