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Virbak TRIO insan sağlığını tehdit eden organizmalara karşı virüsidal, bakterisidal ve fungusidal 

etkili, geniş spektrumlu ve çok amaçlı kullanılan konsantre toz dezenfektandır. 

 

Bileşimi 

Virbak TRIO, potassium monopersulphate (oksidan ajan), yüzey aktif madde, organik asitler ve 

inorganik bir buffer sisteminden oluşan dengeli stabilize bir karışımdır. 

 

Etki Mekanizması 

Organizmalardaki proteinlerin ve hücre protoplazmasının diğer bileşenlerinin oksidasyonu, enzim 

sistemlerinin inhibisyonu ve hücre duvarı bütünlüğünün yıkımlanması ile sonuçlanır. 

 

Başlıca Özellikleri; 

Geniş hacimler ve sert yüzeylerin dezenfeksiyonu için idealdir. 

 Toz üründür kolay depolanır ve taşınır. 

 1/100’lük solüsyonu irritan değildir ve rahatsız edici kokusu yoktur. 

 1/200 ‘lük (200 litre suya 1 kg) çözelti hazırlanılarak kullanılır, uygulaması kolaydır. 

 Kolayca biyolojik yıkıma uğrar, çevre dostudur (DOC test: EC79/831. Doğada birikimi yoktur). 

 Tek adımda temizler ve dezenfekte eder. 

 Raf ömrü uzundur (2 yıl). 

  

Bağımsız kurumlarca yapılan testlerde 1/200 ‘lük sulandırma oranının virüslere karşı kişisel ve umumi 

alanlarda 1 dakikada etkin olduğu saptanmıştır. 

 

KULLANIM YERLERİ: 

Tıbbi tesisler 

• Hastane koğuşlarında, kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde sert yüzeylerin, mobilyaların, 

döşemelerin, duvarların ve kapıların rutin olarak dezenfeksiyonunda 

• Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, kaza ve acil servisler gibi kritik klinik tesislerdeki sert 

yüzeylerin dezenfeksiyonu ve dekontaminasyonunda 

Patoloji ve tıbbi tetkik laboratuvarları 

Tezgahlar, zeminler, duvarlar ve kapılar, dolaplar gibi sert yüzeylerin ve santrifüjler ve ekipmanların 

(tıbbi ekipmanlar hariç) düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfeksiyonunda 

Fizik tedavi-spor salonları, kuaförler 

Zemin, duvar ve kapı gibi sert yüzeylerin rutin olarak temizlenmesi ve ortam dezenfeksiyonunda 

Konutlar ve kişisel alanlar 

Sert yüzeylerin, ekipmanların, mobilyaların, zeminlerin, duvarların, kapı kollarının rutin olarak 

dezenfeksiyonunda, ortak kullanım alanları (koridorlar, banyolar vb.) ve kişisel eşyaların (ayakkabı, 

çanta, tarak vb.)  dezenfeksiyonunda 

Oteller, toplu yaşam alanları 

Koridorlar, asansörler, toplu dinlenme ve yiyecek-içecek alanları, zemin ve duvarları, mobilyalar, 

masalar,  kapıların tutma yerleri ve anahtarlar gibi sert yüzeylerin rutin dezenfeksiyonunda. 
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UYGULAMA ALANI VE ŞEKLİ: 

Ticari Ambalaj Şekli: 

Virbak TRIO toz ürün, 250 g ve 1 kg’lık HDPE şişe ve 5 kg’lık HDPE kovalarda satışa 

sunulmaktadır. 

Virbak TRIO Virusidal Etkinlik için tıklayınız. 

Virbak TRIO Bakterisidal-Fungisidal Etkinlik için tıklayınız. 

Uygulama videosu için tıklayınız. 
Ayrıntılı bilgi için arayınız. 

 Gıda işleme tesisleri 

Gıda karşılama alanları, depolar, tezgahlar ve işleme faaliyetlerinin yapıldığı yüzeylerinin 

dezenfeksiyonunda. 

   Ulaşım Araçları 

Oto yıkamalarda, filolarda, konteynırlarda, toplu taşımacılıkta kullanılan araçlarda (servis araçları, 

otobüs, minibüs, taksi, tren, tramvay, metro, feribot, funiküler, uçak vb.) ve nakliye araçları gibi kara, 

hava ve deniz taşımacılığı sektörlerindeki araçların dezenfeksiyonunda. 

Uygulama alanı Dilüsyon 

oranı 

Uygulama şekli 

Sert yüzeylerin rutin dezenfeksiyonu 1:200 Hazırlanan solüsyon spreyleme, trigellı bir 

şişe ile püskürtme, silme veya paspaslama 

yöntemi ile uygulanır. 

Endüstriyel alanlar ve hastanelerin yüzey 

dezenfeksiyonu 

1:100 Hazırlanan solüsyon sprey cihazı, trigellı bir 

şişe ile püskürtme veya çeşitli silme (bez, 

mob vs.) malzemesi ile silme şeklinde 

uygulanır.  

Ekipmanlar (tıbbi ekipman hariç) ve 

kişisel eşya dezenfeksiyonu 

1:200 Hazırlanan solüsyona uygun koşullar varsa  

daldırılarak veya ekipman yüzeyi 

spreylenerek uygulanır ve  5 dakika 

bekledikten sonra silinir, gerekirse su ile 

durulanır. 

Ortam dezenfeksiyonu 1:200 Hazırlanan solüsyon, ULV cihazı içerisinde 

kullanılarak sisleme yöntemi ile 1 lt/100 m³ 

miktarında uygulanır. 

Wc Uygulama videosu için tıklayınız. 
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