
Oppervlaktereinigers 
 

 

Productnaam  BACTER QUAT  
(Ph neutrale bacteriedodende reiniger) 

 

Algemene beschrijving : 
 

Een vloeibaar desinfecterend en bacteriedodend product, te 
gebruiken op alle soorten afwasbare oppervlakken, roestvrij 
staal, hardhout, glas etc. 
 

Eigenschappen : 
 

O.a. te gebruiken in de voedselindustrie. Desinfecterend: voor 
oppervlakken en apparatuur. Te gebruiken door professioneel 
personeel.   

     gevarenpictogram                   Gebruikspictogram 
 
                                           

                                                             

                                                                        

GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% vlgs.statuut: 

Regulation 648/20047CE 

Artikelnummer en verpakking : 
LSLG062 : Spray fles a 750 ml – Verpakking 12 flessen 
LSLG064 : 4 Ltr. Container – Verpakking 4 eenheden 
LSLG069 : 4 Ltr. Container – Verpakking 2 units 
LSLG068 : 10Ltr. Container 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van inslikken of ongeval, raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
Houd in originele verpakking goed gesloten. Bescherm tegen intense hitte en kou. Voorkom bevriezing. Niet in directe zonlicht 
bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
Lees voor het gebruik eerst goed het label. De toepassing van 
deze Thomil bacteriedodende reiniger voor de voedselindustrie 
mag allen gebruikt worden wanneer er geen voedsel in de 
buurt is. Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen moeten 
genomen worden, zodat er geen resten van dit product in 
aanraking kunnen komen met het voedsel en/of gereedschap 
en/of interieur. Daarom moeten de behandelde zaken eerst 
goed afgespoeld worden voordat het gebruikt kan worden. 
GEBRUIKERSINSTRUCTIE: Bij handmatig gebruik: Mix dit 
product NIET met andere producten 
Dosering: Voor een effectief gebruik, met desinfecterende en 
reinigende werking: verdun dit product met water, 1:20. 
Voor algemeen gebruik en voor regelmatige hygiëne: verdun 

dit product 1:40. Voor onderhoudswerkzaamheden kan dit 
product verdund worden met water 1:80 

Technische data :  
Mogelijkheden : Bacteriedodende reiniger; speciaal ontwikkeld 
voor het diep reinigen en desinfecteren van allerlei soorten 
oppervlakken die doorlopend gereinigd moeten worden 
(desinfecterend, reinigend en deodoriserend) . 
 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Blauw 

Geur Karakteristiek 

PH (20º)    7.0 – 8.0 

Dichtheid (20º)    0.990 +/- 1.010  Gr/cc. 

  
 

Samenstelling :  Geconcentreerd kationische reinigers 
(Benzalkonium Chloride) 

Veiligheid en gebruik : 
Houd buiten het bereik van kinderen. Houd buiten bereik van voedsel, drank en andere gewassen. Gebruik schone handschoenen.  
Bij inslikken of wanneer u zich niet goed voelt tijdens of na het gebruik van dit product direct de huisarts waarschuwen. Laat 
wanneer mogelijk het label van product zien. Gebruik schone kleding.  
Material Safety Data Sheet is te downloaden van www.tripleclean.nl en/of www.thomil.com. 
Middel is voor professioneel gebruik 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 
 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 
Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 

http://www.thomil.com/
mailto:profesional@thomil.com

