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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.

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 EN18184-2019 
standartlarına göre SARS-CoV-2 ile test edildi. Anti-Viral kumaşlarımızın, üzerindeki SARS-CoV-2  
virüslerini EN18184-2019 standartı kapsamında ilk 2 saat içinde %99,99 oranında yok ettiği kanıtlandı. 
Tüm bu süreç, mühendis kadromuz ve ülkemizin değerli bilim insanlarıyla birlikte yürütüldü.
 
NEUTRON, SARS-CoV-2 virüsüne karşı yeni savunma silahımız… 
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NEUTRON, Virüsleri Nasıl 
Yok Ediyor ?
NEUTRON, virüslere karşı olan bu savaşı 
yürütürken gümüş, bakır gibi ağır metaller 
kullanmaz. NEUTRON, kumaştan göç etmeyen 
ve biyolojik olarak parçalanabilen bir 
teknolojiye sahiptir. Bu nedenle çevreye ve 
insan sağlığına zararı bulunmaz.
 
Zarflı virüslerin enfektivitesi zarflarının
varlığına bağlıdır ve zarf yapıları zarar 
gördüğünde inaktif olurlar.

NEUTRON, virüslerin zarf yapısındaki yağ 
tabakasını hedef alır ve membran yapısını 
mekanik olarak parçalar, böylece virüs 
aktivasyonuna son verir, virüsü etkisiz 
hale gelir.

Avantajları Nelerdir ? 
NEUTRON Anti-Viral Kumaşlar, yıkanabilir maskeler, iş kıyafetleri, günlük hayatta giydiğimiz tüm kıyafetler, çarşaflar, 
perdeler, ev tekstili, döşemelik kumaşlar, sağlık sektörünün ihtiyaçları için ve tekstil sektörünün hemen her 
alanında kullanılabilir. Artık günlük hayatta dokunduğumuz tüm tekstil ürünleri Anti-Viral olarak üretilebilir. Anti-
Viral kumaşlardan imal edilmiş ürünler bu özelliklerini uzun yıkama sayılarından sonra bile kaybetmeyecek.
 
Çevrenizde gördüğünüz, giydiğiniz, dokunduğunuz kumaşların ve ürünlerin yapısı veya görüntüsü değişmeyecek, 
sadece yeni bir özellik kazanmış olacaklar. Gündelik veya iş kıyafetlerinizin anti-viral özellikli versiyonunu giydiğinizi 
düşünebilirsiniz. Sizi başta SARS-CoV-2 virüsü olmak üzere birçok farklı zarflı virüs türü ve zararlı bakterilerden de 
koruyacaktır.

• SARS-CoV-2 ile test edilmiştir, güçlü etkinliği ispatlanmıştır.
• Anti-Viral özelliğiyle viral aktiviteyi 2 saat içinde %99,99 oranında azaltır.
• Anti-Mikrobiyal özelliğiyle zararlı bakterileri yok eder, tekstil ürününün hijyenini korur.
• Seconder enfeksiyon riskini azaltır.
• Tekrarlı yıkamalarla uzaklaşmaz, anti-viral özellik sürekliliğini devam ettirir.
• Kokusuz ve renksizdir, tekstil yüzeyinin konforunu iyileştirir.
• Kullanılan kimyasallar Avrupa Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine uygundur.
• Kullanılan kimyasalların T.C. Sağlık Bakanlığı, Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi bulunmaktadır.
• Oeko-Teks 100 Standartlarına uygundur.



    

Türkiye’de SARS-CoV-2 ile Test Edilen İlk Kumaş: NEUTRON
Zorlu ve uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiğimiz Anti-Viral kumaşlarımız EN 18184-2019 test 
standartına göre Türkiye’de ilk defa test edilmiştir.
 
EN 18184-2019: Tekstil ürünlerinin anti-viral etkinliğinin belirlenmesi.
 
NEUTRON, ISO/IEC Standard 17025:2017 TURKAK ve ISO/IEC Standard 17025:2017 NAC akreditasyonlarına 
sahip analiz merkezi tarafından test edilmiştir.
 
Türkiye’de ilk defa SARS-CoV-2 ile yapılmış olan bu test Dünya’da henüz az sayıda ülkede 
uygulanabilmiştir.

Test Test Materyali
Log TCID50

Sonuç
Sonuç Ortalama

Virüsidal Test
(t2 saat)

Kontrol Kumaşı 1 5,17
5,17 R= 4,34

%99,99 
etkin

Kontrol Kumaşı 2 5,17
Kontrol Kumaşı 3 5,17

Test Kumaşı 1 0,67
0,83Test Kumaşı 2 0,83

Test Kumaşı 3 1,00

Antiviral Etkinlik Değeri Sonuç

R < 2,0 Yetersiz

3,0 > R ≥ 2,0 İyi Etkili

R ≥ 3 Mükemmel
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