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NANObiz® bünyesinde bulunan laboratuvarlarda gerçekleştirilen deneylerde yüksek kalitede
veri elde edebilmek için aşağıda açıklanan “Numune Kabul Kriterleri”ne uyulması
gerekmektedir.
• Deney, numunenin özel ve kontrollü koşullarda bir inkübatörde belirli bir süre
inkübasyonunu gerektirmektedir.
• Steril olarak analize alınacak numune, eğer ambalajlı ise ambalajının bütünlüğü
bozulmamış olarak teslim edilmelidir.
• NANObiz® deney numunesi alma (sampling) yapmamaktadır. Numune NANObiz®
tarafından alınmadığı için numunenin partiyi temsilinden NANObiz® sorumlu değildir.
• NANObiz® teslim edilen numunelerin test öncesi ve sonrasında karşılaşılan fonksiyon
kayıplarından sorumlu değildir.
• Başvuru formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
• İletişim için “info@nanobiz.com.tr” kullanılabilir.
Fungus Testi
• Numune, ebatları 95 X 60 X 55 cm’yi aşmayacak şekilde deneye alınmaktadır. Bu
nedenle teslim edilen numune ebatlarında belirtilen büyüklüğe dikkat edilmelidir.
• Teslim edilen numunenin önceden tuzlu sis testi, kum ve toz testi, ve nem testine
maruz kalmamış olması gerekmektedir.
• MIL-STD-810-G-CN1 Standardına göre Fungus Testi’nde kullanılabilecek fungus türleri
ve etki ettikleri materyaller aşağıdaki tablolarda verilmiştir:
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Fungus Direnci Testi
Bu test kalıplanmış ve üretilmiş tüp, çubuk, levha ve film şeklindeki sentetik polimerik
materyallerin fungus büyümesini hangi derecede desteklediğini gözlemlemek
amacıyla yürütülür.
Film yapıda olmayan numunelerin 50 mm x 50 mm boyutlarında kare, 50 mm çapında
disk ya da 76 mm uzunluğunda çubuk ya da tubing olması gerekmektedir. Bu
boyutlarda numunelerde test edilecek örnekten kesilebilir.
Film yapıda olan numuneler 50 mm x 25 mm boyutlarında film olarak teste alınabilir.
Bu filmler cam üzerinde hazırlanıp ayrılarak teste alınabileceği gibi, filtre kağıdı
üzerinde de teste alınabilir.
Değerlendirme için numuneler üçlü olarak test edilmelidir. Eğer materyalin her iki
yüzü farklı özellik gösteriyorsa her yüz için üçlü çalışılmalıdır. Bu nedenle test edilecek
yüzeyin özelliğine göre numuneler test için üçlü ya da altılı olarak gönderilmelidir.
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Antibakteriyel Aktivite ve Etki Testi
Bu test, plastik, metal, seramik ve benzeri ürünlerin yüzeylerinin antibakteriyel
aktivitesini ve etkisini ölçmek amacını taşır. Tekstil ürünleri ve fotokatalitik ürünler bu
teste tabi değildir.
Numunelerin test için düzgün satıhlara sahip olması gerekmektedir.
Test edilecek ürünün düz kısımlarından 50 ± 2 mm’lik kare (kalınlığı en fazla 10 mm
olacak şekilde) kesilir. Ürünün bu şekilde kesilmesi mümkün değilse, etrafı 400 – 1600
mm2 alanında bir film ile kaplanabilecek bir ürün kullanılmalıdır.
Numuneler test için altılı olarak gönderilmelidir.

Hava Ekipmanları için Fungus Direnci Testi
• Numune, ebatları 95 X 60 X 55 cm’yi aşmayacak şekilde deneye alınmaktadır. Bu
nedenle teslim edilen numune ebatlarında belirtilen büyüklüğe dikkat edilmelidir.
• Teslim edilen numunelerin önceden kum ve toz testine maruz kalmamış olmaları
gerekmektedir.
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