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   Date tehnice   

                                           QUATER TA 
Detergent igienizant pe baza de saruri de amoniu 

cuaternar 
                                                                          

CARACTERISTICI PRINCIPALE

    Contine (Reg.CE 648/2004): > 30% Tensioactivi cationici,15% < 30% Tensioactivi non ionici 
 

Materia activa totala: 60 - 61% 

Aspect: Lichid limpede culoare neutra  

Miros: Caracteristic 
pH: 8,00 +/- 1,00 
Densitate relativa: 0,98 gr/cm3 
Idrosolubilitate: da 

QUATER TA e indicat si folosit in toate locurile unde se produc si se manipuleaza produse alimentare. Utilizat si in tratamentul si 
igienizarea fermelor si serelor.  Contine umectant in concentratie  de 20% 

 
Utilizare produs: 
- Pentru suprafete (sticla, plastic, otel, ciment, lemn): 250 g/100litri, umezind pana cand se vad picaturi. 
- Pentru grajduri, pamant, nisip etc..:  250-500 g/100litri, stropind pana se umezeste toata suprafata. 
- In tratamente prin scufundare (obiecte in plastic, polistiren, lemn): 5000g/100litri. 

Controale tehnice potrivite: 
Uz industrial: 
Deschideti cu atentie. inchideti bine si imediat bidonul.  
Adoptati masuri de protectie individuale relevante. 

 
 

Masuri de protectie individuale: 
 

a) Protectie pentru ochi / fata: 
purtati masca 

 

b) Protectiea pielii 
 

i) Protectia mainilor 
In timpul la manipularii produsului pur, purtati manusi de protectie rezistente la produsele chimice (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) 

 

ii) Altele 
In  t impu l  man ipu la r i i  p rodusu lu i  pur  pur ta t i  ech ipament  de  p ro tec t ie  to ta la  a  p ie l i i .   

 

c) Protectie respiratorie 
Utilizati o protectie respiratorie adecvata (EN 14387:2008) 

 

d) Pericoli termici 
Nici un  pericol d semnalat 

 

Controale de expunere ambientala: 
Utilizati in conformitate cu bune practici de folosire, evitand dispersarea produsului in mediul ambient. 

 
 

1 x 10 Kg - 1 x 25 Kg 

 
2.1.1 Clasificare conform  Regulamentului(CE) N. 1272/2008: 

 

Pictograme: 
GHS05, GHS07, GHS09 
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QUATER TA 
                                                               Detergent igienizant pe baza de saruri de amoniu cuaternar 
 
 

Coduri de clasare si categorie de pericole: 
Toxicitate acută. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Acvatic Acute 1, Acvatic Chronic 1 
   Coduri de indicații de pericol: 
H302 - Nociv în caz de înghițire. 
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. 
H318 - Provoacă leziuni oculare grave 
H400 - Foarte toxic pentru viața acvatică. (1) 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. (1) 
Produs nociv: a nu se ingera  Produs coroziv: provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave. Dacă este adus în contact cu ochii, 
produsul provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacificarea corneei sau leziuni ale irisului. Produsul este periculos pentru mediu 
deoarece este foarte toxic pentru organismele acvatice Produsul este periculos pentru mediu deoarece este foarte toxic pentru viața 
acvatică cu efecte de lungă durată 
 
Număr ONU: 1760 
 
Avertismente: Instrucțiunile și informațiile conținute în acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al utilizării practice și, prin 
urmare, sunt exacte și pertinente. Întrucât condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt în afara controlului nostru, acestea sunt 
furnizate de noi fără nicio responsabilitate sau garanție, implicită sau explicită. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați serviciul 
nostru tehnic. 
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