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ANTİ-GERM® GALOX AZUR 
Dezenfeksiyon Ürünü 

 

KULLANIM ALANLARI 

Gıda ve çiftlik endüstrisinde, işletmelerdeki ekipmanların (makine aletleri, duvarlar, yerler, alçak 

tazyik/yüksek sirkülasyon, ayak yıkama havuzları) dezenfeksiyonu için kullanılan sıvı bir üründür. 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

• Geniş spektrum etkilidir. 

• Organik kimyasal içeriği sayesinde yüksek etkilidir. 

• Materyallerle uyumludur. Korozif değildir. 

• İçeriğinde formaldehit olmadığı için kullanımı kolaydır. 

• Ayak yıkama lavabosu-dalma yöntemleri ile kullanışlıdır. Dezenfeksiyon etkisinin kaybolması renk      

değişikliğiyle anlaşılır. İçeriğindeki renk indikatörü sayesinde dezenfektanın takibi kolaydır. 

 

KULLANIMI DOZAJ (V/V) YÖNTEMLER 

Köpük  
 
% 1,0 ‘ den 2.0‘ a kadar 
 

 
100 L çözelti ile ca. 400‘ den 800 m2 ye kadar 
olan yüzeyler köpüklenir. 20 dakika etkisini 
göstermesi beklenir.  

Püskürterek uygulama % 1,0 ‘ den 2.0‘ a kadar 
 
10-15 dakikalık etki süresinden sonra yıkanır. 

Daldırma metodu ve Ayak yıkama 
havuzları 

% 2,0 ‘ den 3.0‘ e kadar 
Mavi renkten sarı-yeşil renge dönmesi 
banyonun yenilenmesini gerektirir. 

Düşük basınçla CIP istasyonları % 1,0 ‘ den 2.0‘ a kadar 
Dolum makinalarının, teknelerin ve 
mastelaların dezenfeksiyonu:  

 
 

TEKNİK VERİLER  

Görünüş:        Saydam, koyu mavi sıvı 

Koku:         Karakteristik 

Etki maddesi:            Gluteraldehit (50 g/L) 

                                  Lauril Dimetil Benzil Amonyum Klorit (50 g/L) 

pH-değeri:        4,5 – 5,5  

Yoğunluk:        0,98 – 1,02 g/cm³  (20°C) 

Köpük gücü:              Düşük 
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 Minimum Konsantrasyonlar 

 Sert Sularda 30°TH 

(NFT 72300/301) 

% 1lik bovin albümin solusyonu ve maya özü 

(NFT 72170/171) 

Escherichia coli  0.5%  0.5% 

Enterococcus hirae 
< 0.1% 

1% 

Pseudomonas aeruginosa  
0.5% 2% 

Listeria monocytogenes  0.1%  
- 

Staphylococcus aureus  0.1%  
1% 

Yersinia enterocoliticia  
0.5%  - 

Serratia marcescens  
 

0.5%  - 

Salmonella enteritidis 
0.25%  - 

(Kaynak: laboratory C.F.P.I.); Bu sonuçlara göre Galox Azur % 0.1’den itibaren etkilidir. 

 

TEMİZLİK ÇÖZELTİSİNİN KONTROLÜ 

• 20 mL banyodan çıkarılır ve 100 mL bir tüpe takılır. 

• 15 mL kloroform, nötr göstergenin 10 mL si ve 5 mL kükürtlü asit 0,5 N eklenir. 

• Tüp kapatılır ve güçlü bir şekilde çalkalanırken altı mavi renk alır. 

• 0,004 M sodyumaurosülfat ile beraber güçlü bir şekilde çalkalanır ve eflatun renk alana kadar 

beklenir. 

• Eğer verilen hacim V ise, banyodaki yoğunluk hesaplanabilir.  V × 0,13 (G/V ile ilgili olarak V/V) 

 

DEPOLAMA 

• Cilt ile temasından kaçının, zarar verebilir.  

• Güvenlik eldiveni, güvenlik ayakkabısı ve güvenlik gözlüğü kullanmanızı tavsiye ederiz. 

• Ürünün vücudunuzla temasında, temas eden elbiselerinizi çıkartınız ve su ile birkaç dakika süreyle 

durulayınız. 

• Ürünün göz ile temasında gözlerinizi hemen su ile durulayıp göz doktoruna başvurunuz. 

• Teknikerlerimizin tavsiye etmediği başka bir ürünle kesinlikle karıştırmayınız. 

• Ürünü 5°C ile 35°C arasında depolayın. 

 

AMBALAJ 

5 kg, 20 kg, 1000 kg  

 

Biyositleri güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanmadan önce etiketini ve güvenlik bilgi formunu 

mutlaka okuyunuz. 

 


