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Bağımsız, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir hizmet
laboratuvarı olarak GALAB, 1992 yılından bu yana deneyimi
ile dış kalite kontrol sunmaktadır. Hamburg – Bergedorf’ta
konumlanan laboratuvarımız, gıda ambalajı, sıhhi ürünler
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ve tüm tedarik zinciri boyunca bunların hammaddelerindeki
kontaminant maddeler ve kalıntıların araştırılmasında lider
haline geldi.

Politika

Hizmet, kalite, sürekli yenilik ve sorumluluk misyonumuzun
vazgeçilmez temel taşlarıdır. Müşterilerimizi pazarda başarılı
konuma getirmek ortak amaç olduğundan, bu her zaman
GALAB’ın müşterileriyle iletişim halinde kalmasına yardımcı
olur. En başından itibaren kalite vaatlerinin sürdürülebilmesini
sağlar.

Sürdürülebilirlik

Sorumluluk

GALAB yalnızca son teknolojiye ve

GALAB en başından beri farkındalık

derin bilgiye dayanmaz. Personelimiz

ilkesiyle çalışmaktadır. Bu sadece

ve müşterilerimizle iyi bir etkileşim

karmaşık ürün analizleri alanında yürü-

sağlamak için iyi bir çalışma ortamı

tülen faaliyetlerle ilgili değildir. Ayrıca

vazgeçilmezimizdir. Göz seviyesinde

merkezimizde devrim niteliğinde bir

iletişim, düz hiyerarşiler ve şeffaf ka-

enerji konsepti yer almaktadır.

rarlar, yarının kurumsal dünyası için

Sonsuz hammadde dünyasında, GALAB

hazırlanmanın temelidir.

uzmanları net bir bakış açısına sahiptir.
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“
Tüketici ürünleri dünyası

Endişeniz ne olursa olsun,

bir çeşitlilik evrenidir. Ham-

uzman görüşüne sahip

maddeden son ürüne

olmak kesinlikle çok önem-

kadar, tedarikçiler ve üreti-

lidir. Bu alandaki ortağınız

ciler müşterilerine güvenilir

olarak yetkinlik ve deneyim

ve kaliteli ürün sağlama

sunuyoruz.

zorluğuyla karşı karşıyadır.

Sorularınız.

Çözümlerimiz.
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“

GALAB

— EDANA üyesi.

Müşteri talebinden test sonu-

duyduğunuz spesifikasyonların

cuna kadar, tüm analiz süre-

geliştirilmesine kadar olan tüm

ci boyunca müşterilerimizi

bu süreçte sizi destekliyoruz.

destekliyoruz. Amacımız,
müşterileriniz tarafından ge-

Ulusal ve uluslararası uzman

len çeşitli kalite beklentilerinin

toplulukların üyesi olarak, anali-

karşılanmasını sağlamaktır.

tik metodların geliştirilmesinde

Hammadde, hijyen ürünleri,

ve maksimum limitlerin

ambalaj ve endüstriyel ürün

değerlendirilmesinde yer

analizleri ile ilgili analiz planının

alıyoruz.

oluşturulmasından, numune
alımına, ihtiyaç

Tüketici Ürünleri

GIDA İLE TEMAS EDEN MALZEMELER
HİJYEN ÜRÜNLERİ
Tüketici ürünleri keyif, kalite ve güvenlik sağlar. Bu nedenle yüksek hassasiyetli bu ürünlerin analizleri son teknoloji
kullanılarak gerçekleştirilir. Bireysel destek
arayışınız için GALAB‘a hoş geldiniz. Analitik
uzmanlarımız, geniş hizmet yelpazesiyle her

NUMUNE HAZIRLAMA

KONTAMİNANTLAR

GIDA AMBALAJI
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•
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Homojenizasyon
EDANA NWSP 404.0.R0
Alt Numune Alımı
Talebinize göre ayırma

ELEMENTLER/AĞIR METALLER
•
•
•
•
•
•
•
•

Antimon
Kadmiyum
Kurşun
Civa
Arsenik
Alüminyum
Krom
Kalay

türlü yardımda bulunmaktan memnuniyet
duyacaktır.
PESTİSİTLER

“

En iyi kalıntı analizi - en
son teknoloji ile gerçekleşir.
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GALAB 500plus
Glifosat
AMPA
Glufosinat
Asidik herbisitler
Antrakinon

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

İsteğe bağlı maddeler
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)
Ftalatlar
Alkilfenoller
Alkilfenoletoksilatlar
Bisfenoller (BPA)
Dioksinler
Furanlar
Poliklorlu bifeniller (PCB)
Formaldehitler
Çözücü kalıntıları
Alev geciktiriciler
Poliklorlu fenoller
Poliklorlu benzenler

•
•

Plastikleştirici
Madeni yağlar (MOSH/
MOAH)
Fotobaşlatıcılar
Birincil aromatik aminler

•
•

(PAA)
DMA, DMF
İzotiyazonlinonlar (MIT,

•
•

CMIT)
Optik beyazlatıcılar
Perflorin Tensidler (PFT)

•

EKİPMANLARIMIZ
•

LC-MS/MS

•

LC-Q-TOF

•

GC-MS

•

GC-MS/MS

•

GC-FID

•

HPLC-GC-FID

•

GC-Q-TOF

•

GC-ICP-MS

Spesifik migrasyon
Toplam migrasyon
10 ppb tarama (NIAS)
Bariyer testi
Organoleptik
değerlendirme

UYGUNLUK KONTROLÜ
•
•
•

Regulation (EC) 1935/2004
Regulation (EU) 10/2011
IFS kılavuzu

MİKROBİYOLOJİ
•
•
•
•

Hijyenik göstergeler
Patojenler
GDO taraması
Antimikrobiyal etkinlik

ÖZEL ANALİZLER
•
•
•

Organokalay bileşikleri
Krom (III,VI)
Organokurşun bileşikleri
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