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***YOĞUN KİRLER İÇİN ETKİN ÇÖZÜM 
Bileşimindeki non iyonik deterjanların sinerjik karışımı, QAC biyositleri, alkali güçlendiriciler ve antidepositör 
reaktifler sayesinde optimum deterjan ve sanitizer özelliklere sahip eşsiz bir üründür. 
Geniş spektrumlu bir biyosittir. 
Aşırı kirli ortamlarda hem sanitizer hem de çok yönlü dezenfeksiyon sağlamaya yönelik bir ürün olarak 
geliştirilmiştir. 
Bakterisid, virusid, fungusid ve ovisid etkiler meydana getirirken, aynı zamanda ağır kirlerin ve yağlı birikimlerin 
etkili bir biçimde temizlenmesine olanak sağlar. 
 

KULLANIM YERLERİ 
 Süt işleme tesislerinin, gıda işleme tesislerinin, yem depolarının temizlik ve sanitasyonunda, 

 Süt yanıkları ve taşlarının giderilmesinde, 

 Mezbaha, kesimhane, kuluçkahane sanitasyonunda, 

 Her türlü hayvan barınağı ve çiftlik binalarının dezenfeksiyon öncesi temizliğinde, 

 Çiftlik ekipmanlarının temizliğinde, 

 Nakil araçları ve tekerleklerinin sanitasyonunda kullanılır. 
 

KULLANIM ŞEKLİ 
 Antec HD3 genel sulandırma oranı 1/ 160’ dır. 

 Basınçlı bir püskürtücü kullanılarak m
2
’ye 0,5 litre gelecek şekilde uygulanır. 

 Ağır kirlilik durumunda fırça kullanılabilir. 

 

BİOSİDAL AKTİVİTE 

Organizma Adı Etkili Dilüsyon 

Pseudomonas Aeruginosa 1/700 

Escherichia Coli 1/700 

Staphylococcus aureus 1/900 

Bacillus cereus 1/1300 

 

 Dezenfeksiyon öncesi ön temizlik; Her çeşit hayvan barınaklarının, ekipmanların, nakil 
araçlarının, kesimhane ve süthanelerin sanitasyonunda 1/160 sulandırma oranında,5 litre suya 
30 ml katılarak kullanılır. 

 Ağır kirli yüzeylerin temizliği; 1/ 80-1/ 160 oranında, 5 litre suya 30-60 ml katılarak yüksek 
basınçlı püskürtücü ile kullanılır. 

 Yağlı ve yoğun kirlerin giderilmesi; bu tür yüzeylere 1/40 oranında, sıcak su hazırlanarak 
uygulanır. Kirin emülsiyon durumuna getirilmesini sağlamak için sert bir fırça ile fırçalanır, kire 
nüfus etmesi beklenir ve basınçlı su ile giderilir. 

 
*** ANTEC HD3, 1, 2, 5 ve 25 LT.’LİK AMBALAJLARDA SATIŞA SUNULMUŞTUR. 
 
*** ANTEC HD3 GIDALARDA İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ GEREKTİRMEZ. 
 
*** ANTEC HD3’ÜN HERHANGİ BİR KONTRENDİKASYONU BULUNMAMAKTADIR. 


