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GLUTERAL 
Gluteraldehit Bazlı  

Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü 

DEZENFEKSİYON 

Sert Yüzey Dezenfeksiyonu 

Gluteraldehit (Glutaral), Glyoxal (Ethanedial) ve QAC bileşikleri içeren temizleme 
özellikli konsantre dezenfeksiyon ürünüdür. Köpüğü kontrollüdür. 

Sağlık sektöründe, hizmet ve klinik bölümlerinde, ambulanslarda, dializ servis 
bölümlerinde, her türlü alet ve ekipman dezenfeksiyonunda, laboratuarlarda, 
muayene masalarında, ameliyathanelerde, diş muayanehanelerinde, ayrıca gıda 
sektörüne yönelik canlı hayvan besi yerlerinde her türlü virütik sorunlara yönelik 
güvenle kullanılabilecek, korozyon önleyicili genel amaçlı bir dezenfeksiyon ve 
temizlik ürünüdür. 

Rahatsız edici gaz çıkarmaz. Yanıcı değildir. Fenol, formaldehit, fosfat, nonilfenol, 
klor bileşikleri içermez. 

Özellikle protein ve serum bulunan ortamlarda dahi etkinliğini içerdiği 
temizleyiciler sayesinde korur. 
Ürünümüzün bakterisidal etkisi aşağıdaki TS EN standardına göre 
Üniversiteden onaylanmıştır: 

TS EN 1276 kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - gıda, sanayi, ev ve 
kuruluşlarda kullanılan fungisidal aktivitenin değerlendirilmesi için nicel 
süspansiyon deneyi -  deney yöntemi ve özellikler (Safha 2, Adım 1) 

KULLANIM ŞEKLİ : 
LOTUS GLUTERAL ile en iyi netice temiz yüzeylerde alınır. Eğer yüzeyler kirli 
ise püskürtme yapıldıktan sonra silme yöntemi uygulanmalıdır. Trigger sprey ile 
uygulanması tavsiye edilir. Kullanım oranı hastanelerde günlük koruma amacı 
ile %0,25-%0,50,  hayvancılık sektöründe %0,5-%1’dir. Minimum temas süresi 
30 dakikadır. 

MALZEMELERLE ETKİLEŞİMİ : 
Yumuşak metal ve plastik yüzeyler dahil sert yüzeylere zarar verme riski yoktur. 

TEKNİK BİLGİ : 
pH : 3,70 (±0,50) 
Görünüm : Berrak, açık kahvemsi sıvı 

BİLEŞİMİ : 
Glutaraldehit,  
Q.A.C , 
Glyoxal  
Noniyonik aktif maddeler 
Ayrıca alkol ve kompleks yapıcı maddeler içerir. 

DEPOLAMA : 
Güneş ve ışıktan uzak tutunuz. 
Max. 5 adet koli üst üste istiflenebilir. 

AMBALAJ ŞEKLİ  
20 KG = 19.05L Bidon  

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE 
1. Kullanım talimatını mutlaka 

okuyunuz.
2. El, yüz ve gıda maddeleri

temizliğinde kullanmayınız.
3. Cilt ile uzun süreli temasından

kaçınınız.
4. Çocuklardan uzak tutunuz.
5. Gözle ve ciltle temasından

kaçınılmalıdır. 
6. Solunduğunda, tahriş edici ve 

zararlıdır.
7. Mutlaka eldiven ve maske 

kullanılmalıdır.
8. Zehirlenme durumlarında ulusal 

zehir danışma merkezi (UZEM)’in 
114 nolu telefonunu veya Acil 
Sağlık hizmetlerinin 112 nolu 
telefonunu arayınız.

•Her türlü sert yüzey
dezenfeksiyonuna uygundur.

•Köpüğü kontrollüdür.

•Dezenfekte etme gücü
yüksektir.

•Bakterisit (TBC), fungusit ve
virüsit (HIV) etkilidir.

•Korozyona sebep olmaz.

•Formaldehit ve Fenol içermez.

•Yumuşak metal ve plastik
yüzeyler dahil sert yüzeylere
zarar verme riski yoktur.

Dikkat 

mailto:info@sinadahijyen.com.

	GLUTERAL
	Gluteraldehit Bazlı
	Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü

	DEZENFEKSİYON

