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ilişkin tüm bilgiler, her uygulama için geçerli olan işletme koşullarına göre ayrı ayrı 
değerlendirilerek adapte edilmelidir. Herhangi bir sorunuz olması halinde müşteri 
hizmetleri merkezimiz aracılığıyla size yanıt vermekten memnuniyet duyarız.     
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ANTİ-GERM® BAC QUAT FLÜSSIG 
Yer Yüzey Dezenfektanı 

 

KULLANIM ALANLARI 

Süt ürünleri sanayide kullanım alanları: 

Süt endüstrisinde aparatlar, muhafaza kapları ve hatların durduğu yerde dezenfekte edilmesi içindir. 

Et ürünleri sanayide kullanım alanları: 

Et ürünleri endüstrisinde kullanılan materyallerin kullanım önerilerine uyulduğu taktirde, uygundur. 

Derin dondurulmuş gıda sanayide kullanım alanları: 

Derin dondurulmuş gıda ve meze endüstrisinde kullanılan materyallerin, kullanım önerilerine uyulduğu 

taktirde, uygundur. 

Araç temizliği sanayide kullanım alanları: 

Yıkama tesislerinde sirküler durulama suyunun korunması içindir. 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

• Dörtlü amonyum bileşenleri oranından dolayı çok iyi dezenfeksiyon ve mikrop önleyici etki sağlar. 

• Ek olarak işlenmiş yüzey aktif madde kombinasyonu ile iyi bir ısıtma sağlar. 

UYGULAMA KONSANTRASYON SICAKLIK TEMAS SÜRESİ 

Gıda Sanayi 
Aparatlar 
Muhafazalar 

% 0,05 – 2 60 °C’ ye kadar Tesise göre 

Ayak havuzları, çiftlik araç 
giriş havuzları vs. 

% 0,05 – 2 60 °C’ ye kadar Tesise göre 

 
 

İÇİNDEKİLER 

• Dörtlü amonyum bileşenleri 

TEKNİK VERİLER  

Görünüm:  Berrak renksiz sıvı 

Koku:   Karakteristik 

pH-değeri:  6,8 – 7,0 

Yoğunluk (20°C): 0,985 – 1,005 g/cm³ 
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BİYOSİDAL ETKİNLİK 

Zararlı Türü-Yaşam evresi Uygulama alanı ve şekli Uygulama dozu  Uygulama aralığı 

Staphylococcus aureus  

 

 

 

Püskürtme  veya silme 

 

 

 

 

%0,05-0,3 lük 

konsantrasyonlarda 

 

 

 

 

İhtiyaç duyulduğunda  

Escherichia coli 

Pseudomonas aureginosa 

Enterococcus hirae 

Proteus vulgaris 

Candida albicans 

Aspergillus brasiliensis 

Bovine Enterovirus Type 1 

 

AMBALAJ 

5 kg, 20 kg, 1000 kg 

 

Biyositleri güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanmadan önce etiketini ve ürün bilgisini mutlaka 

okuyunuz. 


