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 Giadria 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

Yüzey Dezenfeksiyonu & Hijyen
Envirolyte cihazından elde olunan Nötral
Anolit tüm yüzeyler, çevre ve personel
için ideal bir dezenfektandır.
Nötral Anolit, bilinen bütün bakteri,
virüs, mantar ve spor lara karşı gücü
kanıtlanmış bir üründür.
Nötral Anolit, insan ve hayvanlar için
güvenli ancak her tip mikro-organizma
için bağışıklık geliştirmeden öldürücü
etkide bir dezenfektandır.
Nötral Anolit in hiç bir toksik etkisi
yoktur ve herhangi bir toksik yan ürün oluşmasına meydan vermez.
Nötral Anolit, hastahaneler, oteller, restoranlar, bürolar,yemek fabrikaları
vs gibi toplu yaşanan yerlerde güvenle kullanılabilecek, yüksek kalitede
ve minimum maliyette bir dezenfektandır.
Nötral Anolit kullanma yerleri :
Yüzeyler:
• Mobilyalar
• Demirbaş tesisat
• Ekipmanlar
• Duvarlar
• Zemin
• Kapılar
• Pencereler
• Kapı kolları
Aletler, Kaplar ve Yemek takımları:
• Kesme, kıyma, doğrama makinaları, ızgaralar,
• Kapların ve yemek takımlarının çalkalanması
Sisleme dezenfekte :(personel çalışırken yapılabilir)
• Kontimine olmuş sahalar
• Odalar
• Çöp odaları
• Akıntı yolları, oluklar
Mutfak :
• Ham yiyecek ürünlerin yıkanması
• Mutfak kapları
Temizlik :
• Çamaşırlar ve yatak takımları
• Yer bezleri
Havalandırma Cihazları
• Air-condition Kanalları
• Air-condition Filtreleri
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