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DEZENFEKSİYON NEDİR?

İnsan sağlığını tehdit eden ve bozan yaşam konforunu düşüren, hastalık yapma özelliği 

bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması 

işlemidir.

Dezenfeksiyon işleminden sonra hastalık yapıcı mikrobiyal yükler yüzeylerden büyük ölçüde 

yok edilir.

Sıradan dezenfektan ürünlerin etkisinin geçici olması nedeniyle kısa bir süre sonra 
yüzeyler yeniden  korunmasız hale gelir.

Dış ortamdan yüzeye taşınan bir mikroorganizma insan teması ile kolayca hastalık etmenine

dönüşür.

KALICI DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ İLE TÜM YÜZEYLERDE UZUN  SÜRELİ KORUMA 

SAĞLAMAK VE KALICI OLARAK BAKTERİ, VİRÜS VE  MANTARLARIN ÖNÜNE GEÇMEK 

MÜMKÜNDÜR.



YAYGIN KULLANILAN DEZENFEKTAN ÇEŞİTLERİ;

• Alkoller; uçucu ve yanıcıdır, seyreltildikçe aktivitesi azalır.

• Aldehitler; karsinojendir, solunum sistemi, insan derisi ve çevreye karşı 

toksiktir.

• Peroksitler; koroziftir materyal hasarına sebep olabilir, yüksek 

konsantrasyonda patlayıcıdır.

• Fenol bileşikleri; toksik etkisi vardır, virüslere etkili değildir.

• Klor, iyot ve bileşikleri; koroziftir, bozunma ürünleri toksiktir, organik maddeler 
ile reaksiyon  gösterip kanserojen maddeler oluşturur.



NANO HİJYEN KAPLAMA

Koruyucu kalkanları ile hijyen sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Kullandığımız ürün organik silan fonksiyonlu nano teknolojik antimikrobiyal yüzey koruyucusu 

olarak  tüm mikroorganizmaları fiziksel olarak yok eder.

Bakteriler, virüsler, mantarlar, mayalar ve algleri tamamen ortadan kaldırır, oluşumlarını  

engeller.

Küf, mantar ve yosun oluşumunu engeller. Çapraz bulaşmaları önler.

Ürün tekstil, seramik, ahşap, cam, plastik ve beton gibi yüzeylere uygulanabilir.

Uygulandığı yüzeylerde 90 güne kadar anti-mikrobiyel koruma sağlar.

Zamanla aşınmaz, bulaşmaz, buharlaşmaz ve yıkandığında çıkmaz.

Bağlandığı yüzeyden gıda ürünlerine, cilde ya da diğer malzemelere bulaşmaz.

Su bazlı yapısı sayesinde tümüyle doğa dostudur. İnsan, hayvan ve bitkiler için

tamamen zararsızdır.



TÜM BAKTERİ, VİRÜS VE MANTARLARA KARŞI 90 
GÜNE KADAR  KALICI ETKİLİ DEZENFEKTAN.

Antimic®, Nano-Teknoloji/Sol-Gel teknolojisi ile Türkiye’de Sabancı Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi’nde geliştirildi.

Antimic®, uygulandığı her yüzeyde elastik camsı koruyucu bir tabaka oluşturarak tüm BAKTERİ, 

VİRÜS ve MİKROPLARI yok ederek üremelerini  durdurur.

Antimic® ürün grubu, en üst standartlarda anti-mikrobiyel teknolojisi ile koruma sağlarken, insan ya da 

hayvan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen çözümler  sunmaktadır.



Antimic ®, metal içermeyen organik yapıdadır.

Antimic ®, yüzeyde oluşturduğu nano kalkanlar sayesinde kalıcıdır.

Küf, mantar ve mayaya karşı etkili olmayan Gümüş (Ag) bazlı uygulamalar  

ve UV ışığa gerek duyan ve yavaş aktivite gösteren Titanyum (Ti) gibi  

nanoteknolojik uygulamalar;

Antimic ®’ in geniş spektrumlu güçlü etkisine ulaşamaz.



Nanoteknolojik bir ürün olduğundan

gözle görülmez, görüntüyü bozmaz.

Antibakteriyal, antifungal ve antiviral 

özellik  gösterir.

Ağır metal veya gümüş ihtiva etmez.

Uygulandığı yüzeyle reaksiyona girip onun bir 

parçası  olduğundan yıkamayla 

uzaklaşmaz.Kalıcı etki yapar.

Tekstil ürünleri, seramik, ahşap, cam, plastik, beton 

gibi  hemen hemen her türlü yüzeye uygulanabilir

Zehirli madde ve kimyasal kalıntı bırakmaz. Yeşil 

doğa  dostudur.



ANTİMİC ® NASIL ÇALIŞIR?
Antimic ®’ in renksiz ve kokusuz aktif

maddesi  su ile taşınır.

Antimic ® uygulandığında su buharlaşır, 

aktif  madde yüzeye moleküler bağlanarak

sabitlenir  ve uygulandığı yüzeyin bir 

parçası haline gelir.

Böylece mikroskobik kalınlıkta, homojen ve  

kesintisiz bir “ antimikrobiyal bariyer”

oluşturur.



Silan zemin cam, tekstil, ahşap, seramik gibi her 

türlü  yüzeyde kalıcı olmasını sağlayan kovalent

bağlardan  

oluşur.

Molekülün ikinci bölümü merkezde bulunan

pozitif  yüklü nitrojendir. Mikropların hücre 

zarları negatif  yüklüdür.Bu bölüm mikropları 

içine çeker ve yok  eder.

Üçüncü bölüm,kılıç gibi çalışan moleküler 

zincirdir.  Kendisine temas eden 

mikroorganizmaların hücre  zarlarını deler ve

parçalar.



KULLANILAN EKİPMANLAR

• ULV CİHAZI

Ultra Low Volume yöntemi ile püskürtülen parçacık büyüklüğü 

maximum 5-8 mikron olması sayesinde tüm alan ve 

yüzeylerde homojenize bir yayılım ve etki göstererek üst 

düzey sonuçlar alınmaktadır.

• MANUEL BASINÇLI POMPALAR

Farklı ortam ve alanlarda manuel basınçlı  pompalar ile de 

dezenfeksiyon yapılmakta ve beklenen sonuçlar elde 

edilebilmektedir



NERELERDE UYGULANIR

• TOPLU YAŞAM ALANLARI

Kapı kolları, tutamaklar, asansörler, otoparklar, WC Vb.

• ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Yürüyen merdiven bantları, Bebek emzirme odaları, WC, 

Çocuk Oyun Alanları, Gıda İşletmeleri

• OTELLER

Odalar, Banyo alanları, Yatak Başlıkları, Yatak Pedleri, 

Restoran alanları, Spor ve Islak Kullanım Alanları ( Hamam, 

Havuz

• TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Otobüs, Metro, Taksi Vb Ulaşım araçları

• SAĞLIK TESİSLERİ

Doktor ve hasta odaları, kullanılan araç ve gereçler, diğer 

ortak kullanım alanları

• EĞİTİM KURUMLARI

Sınıflar, Tuvaletler, İnsandan insana bulaşlar

• ÜRETİM TESİSLERİ

Ofisler, üretim alanları vb.
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FİYAT TEKLİFİ

HİZMET İÇERİĞİ AÇIKLAMA FİYAT

• TÜM ALANLARDA 

UYGULANABİLİR.

• Çalışmaya işletmeyi temsilen bir görevli eşlik etmelidir. ( 

maske ATALIAN tarafından sağlanacaktır) solunum yolu 

rahatsızlığı olanlar görevlendirilmemelidir.

• Uygulama anında işletme çalışanları veya taşeronlar 

bulunmamalı; astım bronşit veya solunum yolu rahatsızlığı 

olanlar uygulama bölgesinde bulunmamalıdır.

• Dezenfeksiyon yapılan lokasyonda ve saatinde havalandırma 

sistemleri kapatılmalı, uygulama sonrasında açılmalıdır,

• Ofislerin tümü açılmalı, kilitli alan bırakılmamalıdır,

• Yemekhaneler, Soyunma odaları ve WC’lerin temizliği 

tamamlanmış olmalı duman dedektörü var ise uygulama 

sırasında kapatılmalıdır, (sis nedeniyle hassas sistemlerde 

yangın alarmı olarak değerlendirebiliyor)

• Uygulama bitimi sonrasında 2 saatlik bekleme süresi 

gerekmektedir. Süre sonunda tüm alanlar kullanıma açılabilir.

• Ürün etkinliğin azami düzeyde olabilmesi için çalışma 

masaları üzerleri boşaltılmalıdır.

• Tüm gıda maddeleri kaldırılmalı ya da örtülmelidir.

• Yemek üretim ve servis bölümleri üzeri örtülmeli; masa ve 

sandalyeler açıkta bırakılmalıdır.

Alan özellikleri ve 

m2’ye göre 

belirlenecektir.



ATALIAN. For a better performance

ATALIAN ENTEGRE TESİS 

YÖNETİMİ HİZMETLERİ A.Ş.

Preveze Sokak No:9 34854 

Küçükyalı/Maltepe İstanbul

Follow us on:

LinkedIn

atalian.com.tr

https://www.linkedin.com/company/atalian/
https://www.linkedin.com/company/atalian/

