
                                     

 
 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  

 

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 

Nr. (10-14 17.5E)BPR-636(A-0204PNO603695-20-330) 

 

Išduotas 2020 m. lapkričio 25 d., galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d. 

 

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas 

THOMIL S.A., Ctra de Andalucia, km.18, P.I. Las Arenas, 28320 Pinto, Madrid (Ispanija). 

 

Biocidinio produkto tipas  
2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities 

dezinfekantas. 

 

Biocidinio produkto pavadinimas  

Bacter Quat. 

 

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas  

THOMIL S.A., Ctra de Andalucia, km.18, P.I. Las Arenas, 28320 Pinto, Madrid (Ispanija). 

 

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai 

alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2. 

 

Specialiosios autorizacijos sąlygos 

Tik profesionaliesiems naudotojams. Įvairiems paviršiams, inventoriui, įrankiams dezinfekuoti 

sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus medicinos priemonių paviršius, visuomeninės paskirties 

objektuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu. 

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede. 

 

Biocidinio produkto ženklinimas 

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede; 

Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede. 

 

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda 

A0204PNO603695. 

 

 

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, 

nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai 

ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai. 

 

 

Vilniaus departamento direktorė A.V.               Rolanda Lingienė 

 

 

Liudijimą gavau 
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1 priedas 

 

BACTER QUAT 

 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS 

 

 

alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chlorido, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, gamintojas: 

 

Thor Especialidades, S.A 

Pol. Ind. El Pla  

Avda. de la Industria Nº1 08297  

Castellgalí, Barcelona 

Ispanija 
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2 priedas 

 

 

ETIKETĖ 

 

BACTER QUAT 

 

Skystas koncentratas 
 

Veiklioji medžiaga:  alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-

325-2, 4,56 %. 
 

Sudėtyje yra: alkoholio etoksilatų (C9-C11). 
 

Pavojinga 

 
 

 

Smarkiai pažeidžia akis 

Dirgina odą. 

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių 

(veido) apsaugos priemones. 

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/… 

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau 

plauti akis.  

Surinkti ištekėjusią medžiagą. 

Turinį/talpyklą šalinti ... 

[pagal vietos / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus 

(nurodyti)] 

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052. 

 

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas. (2 ir 4 

produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Įvairiems paviršiams, inventoriui, įrankiams 

dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus medicinos priemonių paviršius, visuomeninės 

paskirties objektuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su 

maistu. 

  

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją. 

 

Gamintojas THOMIL S.A., Ctra de Andalucia, km.18, P.I. Las Arenas, 28320 Pinto, Madrid 

(Ispanija). 

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-636(A-0204PNO603695-20-

330), galioja iki 2025-11-24. 

 

Tūris 

 

Tinka naudoti  
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3 priedas 

 
 

BACTER QUAT 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Dėmesio ! 

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir 

sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. Draudžiama naudoti ne pagal naudojimo instrukciją. 

 

Naudojimas  

Bacter Quat naudojamas įvairiems paviršiams, inventoriui, įrankiams dezinfekuoti sveikatos 

priežiūros įstaigose, išskyrus medicinos priemonių paviršius, visuomeninės paskirties objektuose, 

maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu. 

Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti, kad neliktų matomų nešvarumų. 

Dezinfekuojamas paviršius turi būti švarus. Dezinfekantą paskirstyti tolygiai, visiškai sudrėkinant 

paviršių. 

Naudojami 10,0-15,0 % Bacter Quat darbiniai tirpalai. 5,0 % darbinis tirpalas ruošiamas koncentratą 

maišant su vandeniu - paruošiant 10 litrų darbinio tirpalo sunaudojama 500 ml koncentrato Bacter 

Quat. Darbinis tirpalas naudojamas teigiamoje aplinkos temperatūroje. 

Baktericidiniam užterštumui naudojamas 10,0 % darbinis tirpalas, ekspozicijos laikas 5 min.; 

fungicidiniam užterštumui naudojamas 10,0 % darbinis tirpalas, ekspozicijos laikas 15 min. 

virucidiniam užterštumui naudojamas 15,0% darbinis tirpalas, ekspozicijos laikas 15 min. 

Po dezinfekcijos paviršius gerai nuskalauti/nuplauti švariu vandeniu, leisti išdžiūti. 

 

 

Atsargumo priemonės 

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą paviršių, visada išbandyti ant 

nedidelio ploto. 

Laikykite pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje 

teigiamoje temperatūroje. 

Nemaišyti su kitomis medžiagomis. 

 


