Verimli üretime ve Sağlıklı yaşama
ancak yüksek Hijyen standartlarını
sağlayarak ulaşabilirsiniz
eko-biyo bu önemli imkanı size sunuyor :
Envirolyte International Türkiye Temsilcisi olan biz, eko-biyo , ülkemiz
için önemli bir iş yaptık; Envirolyte teknolojisini ve ürünlerini Türkiye ye
getirdik.
Envirolyte cihazları, üretimde yüksek verim ve hijyen standartlarını
sağlayan Nötral Anolit i üretir.
Nötral Anolit adı verilen bu likit şimdiye kadar bulunmuş ve uygulamada
kulanılmakta olan tüm kimyasal ürünlerden çok daha fazla etkin
olmasının yanında, geride zehirli artık bırakmayan, %100 geri dönüşümlü
(biodegradable) ve çevreyi kirletmeyen nitelikleri ile üstün özellikler
taşımaktadır.
Nötral Anolit, bakteri, virüsler, mantar ve sporlar ile diğer bazı
kimyasalların imha edemediği Giardia Cyst, Legionella vs gibi mikro
organizmalarla, su sistemindeki bio-film tabakalarını ve (alg) yosunları
çok kısa sürede imha eder.
Nötral Anolit bu işi nasıl yapar ?
Nötral Anolit, tek hücreli mikro-organizmaları hücre zarlarını oksidatif
stres yaratarak tahrip eder.
Buna karşın Nötral Anolit, anti-oksidan defans sistemi (bağışıklık sistemi)
ile korunan çok hücreli sistemlere (insan, hayvan ve bitkiler) hiçbir zarar
vermez.
Nötral Anolit kullanılarak, mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar
nedeniyle ortaya çıkan hastalık ve ölümler (tavuk, yumurta, et, süt &
ürünleri, balık & deniz ürünleri, vs ) ortadan kalkarak verim maksimum
hedefe yaklaşır.
Nötral Anolit kullanılarak, insan sağlığını tehdit eden bir çok unsur;
içme suyundan gıda maddeleri üretimine, yüzme havuzlarından atık su
arıtımına, hastahane mikrobundan restoran temizliğine kadar ortadan
kaldırılmış olur.
Not: Lütfen diğer uygulamalar için bilgi isteyiniz

Su ürünleri ve Balıkçılık
Sü ürünleri ve Balıkçılık işletmelerinde verimin
düşük olmasının en başta gelen sebebi enfeksiyon
sonucu hayvanların hastalanması ve yüksek
orandaki ölümlerdir.Çiftlik sahipleri çare olarak
ayrım gözetmeksizin Antibiyotik kullanırlar, bu
nedenle hayvanlarda yüksek seviyede antibiyotik
birikimi ve antibiyotiğe karşı rezistans gelişir.
Yüksek miktarda antibiyotik birikimi uluslararası
ticarette ürünün red edilmesi sebep olan önemli bir
nedendir.
Endüstrinin diğer önemli bir sorunu, ürünlerin
işlendikten sonraki raf ömürlerinin kısa olmasıdır.
Nötral Anolit, geniş yelpazede ve üstün kalitede, zehirli olmayan ve çok
etkili dezenfektan gücüyle bu endüsride önemli rol oynamaktadır.
Nötral Anolit kullanılması ile, hayvanların yaşam sürecinde enfekte olma
riski ve kullanılan antibiyotik miktarı azalır, yem dönüşüm oranı artar,
daha iri ve etli ürün elde olunur. Fabrikaya işleme amacıyla sevk oluncak
ürünlerin kısa sürede bozulması önlenir.
Nötral Anolit in Uygulama alanları :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Göletlerin dozlanmasında,
Ürün depolama kaplarının dozlanması,
Buz üretim makinalarında,
Ürünlerin yıkanmasında,
Depolama tanklarının temizlenmesinde,
Spreyleme/ Fırçalama/ Yıkama
o Duvarlar, zemin, pencereler, Üretim
alanları, Araçlar, Alet-Edevat ve Ekipmanlar,
Çalışan personel iş başında iken Sisleme/ Spreyleme yapılabilir,
El yıkama, duş,
Atıkların dezenfektasyonu,
Genel su sisteminin temizliği ve dezenfektasyonu.
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