COVID-19’A
ÖZEL TASARLANAN
İLK KORUYUCU MASKE

Türkiye’nin ilk
“Covid19” virüslerini
ISO18184 standartı
uyarınca ilk 2 saat içinde
%99,99 oranında yok eden
koruyucu maskesi.

Biz Kimiz?

Ebruzen Tekstil, Bursa’da 16 yılı aşkın
süredir teknik kumaş ve fonksiyonel iş
kıyafetleri üreten,
sektöründe lider tekstil firmalarındandır.
Başlıca üretim alanlarımız;
• Antistatik Kumaş ve İş Kıyafetleri
• Geç Tutuşur Kumaş ve İş Kıyafetleri
• Anti-Viral & Anti-Mikrobiyal Kumaş ve
Kıyafetler
• Temizoda Kumaş ve Kıyafetleri
• Endüstriyel Teknik Tekstil Çözümleri

Anti-Viral Tekstil Nedir?

Anti-Viral uygulama, tekstil ürünlerini zarflı
virüs ve zararlı mikroorganizmalardan
koruyarak, giysinizin sürekli taze ve temiz
olmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu
uygulama, tekstil yüzeyi üzerinde nano
seviyede koruyucu bir katman oluşturulur.
Bu koruma katmanı, tekstil yüzeyine çok
kuvvetli moleküler bağlarla bağlanmış
durumdadır; yıkama veya fiziksel temasla
tekstilden uzaklaşmaz. Belirli tür virüsler
veya zararlı mikroorganizlar bu yüzeyle
temas ettiğinde, organizmayı koruyan zar
tabakası parçalanarak etkisiz hale gelir.
NEUTRON, Anti-Viral ve Anti-Mikrobiyal
etkiye sahip günlük kullanım ve endüstriyel
amaçlara uygun yüksek teknoloji tekstil
ürünleri sunmaktadır. Neutron, Ebruzen
Tekstil'in Anti-Viral kumaş markasıdır.

Anti-CoV
Koruyucu Maske,
Neutron’dan
Güç Aldı…

Türkiye’de
COVID 19 virüsü ile
Test Edilen İlk Kumaş:

Neutron

Anti-CoV Koruyucu Maskeleri Neutron
Antiviral kumaşları kullanılarak üretildi.
Maske yapımında kullanılmak üzere özel
olarak tasarlanmış antiviral kumaşlar
Türk Standartları Enstitüsü’nün Bez Maske
Standartları olarak belirlediği TSE K 599
testlerine tabii tutuldu.

ISO18184: Tekstil ürünlerinin anti-viral
etkinliğinin belirlenmesi.

TSE K 599 Kapsamı:
1- Bakteri Filtrasyon Verimliliği ( BFE, % )
2- Banıç Farkı ( Solunabililik, Pa/cm2 )
3- Mikrobiyal Temizlik Düzeyi ( Biyoyük,
kob/g )

Zorlu ve uzun Ar-Ge çalışmaları
sonucunda ürettiğimiz Anti-Viral
kumaşlarımız ISO18184 test standartına
göre Türkiye’de ilk defa COVID19
(SARS-CoV-2) virüsü ile test edilmiştir.

BU BİR SAVAŞ !!!

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu
pandemi tarihin en büyük salgınlarından
biri olarak insanlığın sağlığını tehdit
etmeye devam ediyor.
Amacımız insanlığın verdiği savaşa destek
olmak. Salgınla yürütülen mücadeleye
Ebruzen Tekstil olarak araştırmalarımız ve
bilimsel yaklaşımımızla destek veriyoruz.
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda
üretmiş olduğumuz Neutron Anti-Viral
kumaşlarımız ISO18184 standartlarına
göre Türkiye’de ilk defa COVİD19 virüsü
ile test edildi. Anti-Viral kumaşlarımızın,
üzerindeki COVİD19 virüslerini ISO18184
standartı kapsamında ilk 2 saat içinde
%99,99 oranında yok ettiği kanıtlandı.
Kumaşlar 20 kere makinede deterjanla
yıkandıktan sonra yeniden EN18184
antivirallik testleri uygulandı. 20
yıkama sonrasında bile antiviral etkinin
değişmeyerek ilk 2 saat içinde COVİD19
virüslerini %99,99 oranında yok ettiği teyit
edildi.

Tüm bu süreç, mühendis kadromuz ve
ülkemizin değerli bilim insanlarıyla birlikte
yürütüldü.
COVİD19 virüsidal analiz ve etkinlik testleri
Sağlık Bakanlığı’nın mikrobiyolojik etkinlik
testleri ve biyosidal ürün analizi yapma
yetkisi verdiği TURKAK ve Amerikan
NAC tarafından da akredite edilmiş test
merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Neutron, SARS-CoV-2 virüsüne karşı yeni
savunma silahımız…

TSE K 599 standartları, maskelerin
5 defa çamaşır makinesinde EN6330
standartlarına göre yıkanmasından
sonra ilgili standartların tamamını
belirlenen minimum düzeylerde
geçmesini kapsamaktadır.

Anti-CoV Maske, TSE K 599 standartlarını
çamaşır makinesinde 20 defa yıkandıktan
sonra bile mükemmel test sonuçlarıyla
işlevini yerine getirmektedir.
Anti-CoV Maskenin yapımında
kullanılan kumaşlar aynı zamanda 20
kere yıkandıktan sonra bile COVİD19
virüsüne kadarşı güçlü antiviral etkisini
sürdürmeye devam ettiği test sonuçlarıyla
ispatlanmıştır.

AntiViral Etkinlik Test Sonuçları
BOYUN
LASTİKLİ
MODELLER

Anti-CoV Maske Kumaşı
EN18184 Test Sonuçları

SARS-CoV-2
Virüsidal Test
20 yıkama sonrası
(2 saat)

Test Materyali

Log TCID50
Sonuç

Kontrol Kumaşı 1

5,63

Kontrol Kumaşı 2

5,5

Kontrol Kumaşı 3

5,5

Test Kumaşı 1

0,63

Test Kumaşı 2

0,63

Test Kumaşı 3

0,88

TSE K 599 Maske Standartları Test Sonuçları

Ortalama

SONUÇ

5,54
R= 4,83
( 99,99% etkin )
0,71

KULAK
LASTİKLİ
MODELLER

Anti-CoV, COVID19’a
Karşı Yeni Savunma Silahı
Anti-CoV Koruyucu Maske’nin avantajları ve özellikleri;
• Göz alıcı ve prestijli tasarım
• Dikkat çekici neon renkleriyle görünürlüğünüzü arttırır, tarzınızı
yansıtır
• Gerginliği ayarlanabilir boyun ve kulak lastikli modelleriyle her kafa
yapısına uygun
• COVİD19 virüsüne karşı Antivirallik testleri yıkama öncesinde ve 20
yıkama sonrasında tekrarlanarak sonuçların standartlara uygunluğu teyit edilmiştir.
• TSE K 599 Bez Maske Testleri yıkama öncesinde ve 20 yıkama
sonrasında tekrarlanarak sonuçların standartlara uygunluğu teyit
edilmiştir.
• Anti-Mikrobiyal özelliği sayesinde zararlı bakteri, küf, mantar, maya
oluşumunu önler
• Gümüş, çinko, bakır gibi ağır metallar içermez
• Koku oluşumunu önler
• Medikal maske değildir
• Anti-Viral & Anti-Mikrobiyal etki için kullanılan
ürünün “T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi”
bulunmaktadır.
• “Biyosidal Ürünlerle İşlenmiş Eşyalar Tebliği”ne
uygun olarak hazırlanmış teknik dosya ile
piyasaya sunulmuştur.
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