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ANTİ-GERM® NANO 50 
Antimikrobiyal Etkili Dezenfeksiyon Ürünü  

 

KULLANIM ALANLARI 

Renksiz, kokusuz ve tamamen biyodegredasyona uğrayan, geniş antimikrobiyal etkili bir 

dezenfeksiyon ürünüdür. 

Su ve içecek endüstrisinde kullanım alanları: 

Şişe ve damacanaların, su depolarının, filtrelerin ve dolum makinelerinin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

Gıda sanayide kullanım alanları: 

Yer, yüzey ve duvar dezenfeksiyonu, gıda hazırlama makinelerinin dezenfeksiyonu ve gıda tankları 

temizliğinde kullanılır. 

Hayvancılık sektöründe kullanım alanları: 

Hayvan barınaklarının, nakil vasıtalarının, sağımhanelerin ve sağım makinelerinin kullanım sularının 

ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

Diğer sektörlerde kullanım alanları: 

Süs ve yüzme havuzlarının dezenfeksiyonu ve biyofilm ve lejyonella mücadelesinde kullanılır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

• Hidrojen Peroksit içerir ve aktif oksijen bazlıdır.  

• Virusidal, bakterisidal, fungusidal ve sporosidal etkiye sahiptir.  

• Rahatsız edici tarzda koku ve tat oluşturmaz, renksiz ve stabildir. 

• Toksik değildir ve çevrede kalıntı bırakmaz.  

• Belirtilen uygulama dozlarında korozif değildir. 

• Etki gücü sıcak ve soğuk sistemlerde devam eder ve ekipman ve materyallere uyumludur.  

 

UYGULAMA KONSANTRASYON SICAKLIK YÖNTEM & TEMAS SÜRESİ 

Gıda ve Süt Endüstrisi 
Isıtıcılar 
Aparatlar 
Kaplar 
Borular  

 
% 0,2 – 2,0 
 

 
90 °C’ye kadar 

İşe başlamadan önceki 
dezenfeksiyon soğuk 
uygulama 
Yerinde dezenfeksiyon etki 
süresi en az 30 dk. 

İçecek Endüstrisi 
Isıtıcılar 
Aparatlar 
Kaplar 
Borular 

% 0,2 – 2,0 
 

90 °C’ye kadar 

İşe başlamadan önceki 
dezenfeksiyon soğuk 
uygulama 
Yerinde dezenfeksiyon etki 
süresi en az 30 dk. 

Dondurulmış Gıda Endüstrisi 
Dezenfeksiyon 
Sirkülasyon 
Sabit Dezenfeksiyon 

 
% 0,2 – 2,0 
% 0,2 – 2,0 
 

Soğuk 90 °C’ye kadar 
Soğuk 90 °C’ye kadar 

 

Araç Yıkama % 0,2 – 2,0 Soğuk 90 °C’ye kadar  
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İÇİNDEKİLER 

• Hidrojen peroksit (%50)  

• Gümüş kolloidal (%0,036) 

 

BİYOSİDAL ETKİNLİK 

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

Staphylococcus aureus  

 

 

 

Püskürtme  veya silme 

 

 

 

 

%1-2 lik 

konsantrasyonlarda 

 

 

 

 

İhtiyaç duyulduğunda  

Escherichia coli 

Pseudomonas aureginosa 

Enterococcus hirae 

Proteus vulgaris 

Candida albicans 

Aspergillus brasiliensis 

Bovine Enterovirus Type 1 

Bakteriyofaj P001 

Bakteriyofaj P008 

 

TEKNİK VERİLER 

Görünüm:                         Berrak, renksiz sıvı 

Koku:    Karakteristik 

pH-değeri (%1):               5 – 7  

Yoğunluk (20°C):             1,0 – 1,3 g/cm³ 

 

DEZENFEKTAN ÇÖZELTİSİNİN KONTROLÜ 

10 ml Nano 50 çözeltisinden 100ml’lik erlene oda sıcaklığında alınır ve 20 ml 2 N sülfirik asit eklenir. 

10 ml potasyum iyodür ve 20 damla %3’lük amonyum molibdat çözeltisi eklenir, ve numune çözeltisi 

1-2 dakika beklemeye bırakılır.  

0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisiyle sarı renk oluncaya kadar titre edilir, sonra 1-2 ml nişasta çözeltisi 

eklenir, aynı şekilde maviden renksiz olana kadar titre edilir. 

      Sarfiyat ml (0,1 N sodyum tiyosülfat) x 0,049 = % konsantrasyon  (Anti-Germ Nano 50) 

 

AMBALAJ 

1 kg, 5 kg, 25 kg  

 

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

mutlaka okuyunuz. 

 

 


