
 INFORMAČNÍ LIST 
 

OXYKVART 
Tekutý dezinfekční prostředek na bázi peroxidu určený na 
dezinfekci ploch. Neobsahuje aldehydy. 
 
Složení: < 5% amfoterní povrchově aktivní látky, 5 % - 15 % kationtové 
povrchově aktivní látky; účinné látky: kvartérní amoniové sloučeniny, 
benzyl-C12-16-alkyldimethylamoniumchloridy 6g/100g, peroxid vodíku 
10g/100g 
Fyzikální a chemické vlastnosti: kapalina světle žluté barvy bez vůně, pH 1% 
roztoku <3 
Spektrum účinku: A, V, B, T, M, C, MRSA 

baktericidní, fungicidní, virusinaktivační, mykobaktericidní, sporicidní. 
Oblast použití: zdravotnictví, veterinární lékařství, komunální hygiena, 
balneologie, potravinářství. Přípravek je určený pouze pro profesionální 
použití. 
Způsob použití: Plošná dezinfekce: 0,25%-0,5 % (25-50ml/10l vody) roztok, expozice: 5 minut, nechat zaschnout. 
Malé plochy: 0,25-0,5% (25-50 ml/10l vody) roztok, expozice: 5 minut, nechat zaschnout. 
Dezinfekce v prostředí kontaminovaném mykobakteriemi: 0,5-1% roztok (50-100ml/10l vody), expozice: 30 
minut, nechat zaschnout. 
Snášenlivost: Nepoškozuje povrchy, je vhodný na čištění omyvatelných ploch a předmětů v uvedených 
oblastech použití. Nevhodný na hliník. 
Skladování: v suchu, odděleně od potravin 
Bezpečnostní upozornění:  

 
   Nebezpečí 
 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKUS KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení. 
Obsahuje hydrochinon. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
Likvidace: Přípravek a obal zneškodněte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!  
Kontrola kvality dezinfekce: Kontrola se provádí chemicky a mikrobiologicky. Chemická kontrola spočívá 
v chemické analýze pracovního roztoku na množství účinné látky. Účinná je i mikrobiologická kontrola 
účinnosti dezinfekčního prostředku, a to formou stěru z dezinfikované plochy před a po dezinfekci a jeho 
laboratorním vyhodnocením. 
 
Balení: 5 kg 
 

Používejte biocidní výrobky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o 
výrobku. 

 
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu). 

 

DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001:2008    
 
Výrobce: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O. Box 164, Dunajská Streda, SR, http:/www.banchem.sk/ 
Distributor: BANCHEM CZ s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, tel./fax: 495 541 227, www.alter-hk.cz 

http://www.alter-hk.cz/
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