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TEVAN® QUAT

Het product
Desinfectiemiddel op basis van kwaternaire ammoniumverbinding.

Voor het desinfecteren van alle waterbestendige materialen van oppervlakken 
(wanden, vloeren), gebruiksvoorwerpen, apparaten en ruimten in winkels, 
horecabedrijven, keukens, bakkerijen, frisdrankenhandel, bierbrouwerijen, 
kleedruimten, douches en badhokjes in sauna’s, zwembaden, sporthallen en talloze 
ander toepassingen. 

Bijzonder geschikt voor automatische desinfectie van stoombaden. 

Toelatingsnummer 12254N

Eigenschappen
• Neutraal product.
• Geen gevaar voor aantasting.  
• Eenvoudig in gebruik.
• Goede desinfecterende werking.
• Heeft een nawerking.

Dosering & Gebruik
  Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:
A. Bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld 
of bewaard; echter met uizondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
B. Bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten alsmede 
Trichophyton interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

Het middel is bestemd voor het desinfecteren van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig 
reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water.
Overtollig water verwijderen.
Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de 
inwerkingstijd nat blijven. 

Minimale inwerkingstijd 5 minuten. 
Gebruiksconcentratie: 0,8% (80 ml per 10 liter water)

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de
grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen, dienen na de inwerkingstijd grondig 
met schoon water te worden nagespoeld.
Voor het gebruik in ziekenhuizen wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor 
het behandelen van: oppervlakken (m.u.v. tbc-afdelingen), isolettes, oppervlakken 
en apparatuur in keukens en sanitair, instrumentarium (m.u.v. delicate medische 
instrumenten).

Het middel kan zowel met de hand als machinaal worden toegepast.
Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent 
tegen zijn.

Desinfectiemiddel-

en

Desinfectiemiddel - DDAC

Artikelnummers & verpakkingseenheden
4185060
  4188003

Tevan® Quat 4 x 5 ltr. (Doos)
Tevan® Cleancaps Quat (Doos 25 patronen)

Desinfectiemiddelen
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Opslag & Transport
  Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen.
Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.
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Tevan® Quat

Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten 
adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke 
uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. 
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u gebruikt, ook kan de 
doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Gerelateerde producten
  Tevan® Quat is een product uit de range desinfectiemiddelen.

Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke eigenschappen ter bestrijding 
van verschillende soorten micro organismen, neem hiervoor altijd contact met ons op 
voor advies.

Naast kwaternaire ammoniumverbindingen zijn er tegenwoordig middelen ontwikkelt 
met een bredere toepassing zoals de Tevan Panox® produktfamilie.

Specificaties
  Heldere vloeistof

  Werkzame stof CAS 7173-51-5
didecyldimethylammoniumchloride

  pH (20°) 7-8 (10% oplossing)
0,993 g/ml

Desinfectiemiddelen

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht                        :


