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Baktra-M is een vloeibaar desinfecterend middel met bactericide werking. Het gebruik 
van Baktra-M is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. 
mycobacteriën en bacteriesporen) op oppervlakken die in contact kunnen komen met 
eet- en drinkwaren (met uitzondering van melkwinningsapparatuur) en oppervlakken 
in ruimtes bestemd voor het verblijf van mensen. Dit product bevat als werkzaam 
bestanddeel 45g/L N,N-didecyldimethylammoniumchloride.

Gebruiksaanwijzing: Baktra-M is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie 
van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Sterk verontreinigde oppervlakken 
en materialen eerst grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Het gebruikte 
reinigingsmiddel afspoelen met proper water. Overtollige vloeistof  verwijderen. Vervolgens 
de vereiste concentratie Baktra-M in koud water oplossen en gedurende de voorgeschreven 
inwerkingstijd laten inwerken. Bij het desinfecteren voldoende vloeistof gebruiken zodat 
de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Het is vereist om Baktra-M na de 
inwerkingstijd grondig na te spoelen met proper water indien de behandelde oppervlakken of 
materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen.

Dosering: 10ml/L water 
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Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: Sodium metasilicate, N,N-didecyldimethylammoniumchloride. 
• Vorm: vloeistof
• Kleur: helder
• PH-waarde: 12
• Gevaarlijke reacties: niet van toepassing
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte met een 
temperatuur tussen 0° en 40°C.
• Hantering: voor personen met een gevoelige huid is het aangewezen om handschoenen te 
gebruiken.

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking
• Bescherming van de handen: handschoenen
• Gezichtsbescherming: een veiligheidsbril is aangeraden.
• Veiligheidskledij: niet van toepassing.

Eerste hulp
• Huid: spoelen met water.
• Ogen: onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Contactlenzen verwijderen.
• Inname: de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts raadplegen.

Verkoopseenheid : 1L, 5L en 10L

Artikelcode: JA0011, JA0009, JA0010

Baktra - M 2719B

DISINFECTION

5 min.
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