
DRD b vba   Oud-S t r i j de r ss t raa t  14A  3120  Tr eme lo   Te l . :016  530796   Fax :  016  536147  in fo@drd .be

LIQUIDE

Desinfectiemiddel met toelatingsnummer

Quadri MiQro Fast is een vloeibaar desinfecterend middel met algicide, bacte-
ricide en fungicide werking. 

        Gebruik

Het gebruik vna Quadri MiQro Fast is uitsluitend toegestaan  als middel ter 
bestrijding van bacteriën en gisten op plaatsen waar eet-en drinkwaren worden 
bereid, behandeld of  bewaard (met uitzonderingvan melkwinningsapparatuur) als-
ook ter bestrijding van bacteriën (exclusief  mycobacteriën en bacteriesporen), gis-
ten en Trichophyfon interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf  van mensen. 
Bovendien kan Quadri MiQro Fast worden gebruikt ter bestrijding van groene 
aanslag en ter voorkoming van bacteriën en algen in waterbedden. 

        Gebruiksaanwijzing

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen met 
een geschikt reinigingsmiddel. Het gebruikte reinigingsmiddel afspoelen met 
proper water. Over tollige vloeistof  verwijderen. Vervolgens de vereiste con-
centratie Quadri MiQro Fast in koud water oplossen en gedurende de voor-
geschreven inwerkingstijd laten inwerken. Grondig naspoelen met proper water. 
Dosering: 8ml/1L water (1:125). 
Inwerkingstijd: minimum gedurende 5 minuten laten inwerken.
Specifiek gebruik:
- Ziekenhuizen: Quadri MiQro Fast is uitsluitend aanbevolen voor het behan-
delen van oppervlakken (wanden, , vloeren, en meubilair) met uitzondering 
van tbc-afdelingen; isolettes; oppervlakken en apparatuur in keukens, toiletten 
en overig sanitair. Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate 
medische instrumenten) uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.
Dosering: 8ml/1L water.
- Bestrijding groene aanslag: op ramen en materialen in lege kasten en waren-
huizen, muren, daken, tegelpaden, flafstones en grafzerken, ramen, bielsen, 
tuinmeubelen e.d. Dosering: 5L/100L water.

         Eigenschappen

Dit product bevat als werkzaam bestanddeel 45g/L N,N dididecyldime-
thlammoniumchloride. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in 
contact komt met zeep of  synthetische wasmiddelen.

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf  verantwoordelijk voor het     

   naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antigifcentrum: 070/24 52 45

*Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Desinfecterende werking
 Alle oppervlakken

Dagelijks8 ml/1L water

        Verpakking

4x5L

Quadri MiQro FAST 9914B

 Alle oppervlakken


