
Tehlikeli Malların Karayolu ile 

Uluslararası Taşımacılığına İlişkin 

Avrupa Anlaşması 

 
Genel Bilinçlendirme ve Güvenlik Eğitimi 



Tehlikeli maddelerin, insan 

sağlığına ve çevreye zarar 

vermeden, güvenli ve düzenli 

şekilde kamuya açık karayolu ile 

taşınmasını sağlayan bir 

yönergedir. 



ADR’ ye göre tehlikeli madde sınıfları aşağıdaki gibidir: 

 

Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler  
Sınıf 2 Gazlar  
Sınıf 3 Alevlenir sıvılar  
Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmıĢ 
katı patlayıcılar  
Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler  
Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler  
Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler  
Sınıf 5.2 Organik peroksitler  
Sınıf 6.1 Zehirli maddeler  
Sınıf 6.2 BulaĢıcı maddeler  
Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler  
Sınıf 8 AĢındırıcı maddeler  
Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler 

 



Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler 

Çevreye hasar verebilecek bir 

hızda, sıcaklıkta ve basınçta 

kimyasal tepkimeler sonucu 

gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı 

maddeleridir. 

 

Tehlike sıralaması: 

1.1>1.5>1.2>1.3>1.6>1.4 

 

-Torpiller 

-Savaş Başlıkları 

-Barut 



Sınıf 2 Gazlar 

Saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne 

içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar. 

 



Sınıf 3 Alevlenir sıvılar 
 

Aşağıdaki özellikleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar: 

–101,3 kPa basınçta 20 °C veya daha 
düĢük erime noktası veya ilk erime 
noktasına sahip sıvılar 

– 50 °C sıcaklıkta, 300kPa’dan daha az 

buhar basıncına sahiptir ve 20 °C’de ve 

101,3 kPa standart basınç altında 

tamamen gaz olmayan 

– Parlama noktaları 60 °C’den daha 

düşüktür 



Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye 

giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı 

patlayıcılar 

-Metal Tozu 

-Nitrogliserin Karışımı (Duyarlığı Azaltılmış) 

 

– Çabuk tutuĢabilir katı maddeler ve nesneler 
– Kendinden reaktif katılar veya sıvılar 
– Duyarlılığı azaltılmıĢ katı patlayıcılar  
– Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler 
 



Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler 
 

– Piroforik maddeler, karıĢımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) 
dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile 
temas ettiğinde beĢ dakika içinde tutuĢan maddelerdir.  
– KENDĠLĠĞĠNDEN ISINAN maddeler ve nesneler, 
karıĢımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile temas 
ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın 
maddeler. Bu maddeler, yalnızca büyük miktarlarda 
(kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya 
günler) tutuĢur. 

-Fiberler 

-Metal Katalizör 

 



 

Su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karıĢımlar oluĢturmaya 
yatkın alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer 
maddeleri içeren nesneleri kapsar. 
 
-Sodyum Ġçeren Pil veya Aküler 
-Alkali Metaller 
 

 

Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde 

alevlenir gazlar açığa çıkartan 

maddeler 
 



Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler 

Kendilerinin yanıcı olmaları gerekmediği halde, 
genellikle oksijen vererek baĢka 
malzemelerin yanmasına neden olan veya buna 
katkıda bulunan maddeleri kapsar. 
-Nitratlar 
-Permanganatlar 
-Oksijen Üreticisi 
 



Sınıf 5.2: Organik peroksitler 

 
Organik peroksitler; katıĢıklarla temas, sürtünme veya 
darbe ile normal veya yüksek sıcaklıklarda, ekzotermik 
bozunmaya yatkındır. Bozunma sonucu zararlı veya 
alevlenebilir gazlar veya buharlar ortaya çıkabilir. Bazı 
organik peroksitler, özellikle bir kap içerisinde 
bulunuyorlarsa, patlayarak çözünebilir. Bozunmayı 
önlemek için seyreltici eklenebilir veya uygun 
ambalajlar kullanılabilir. 
 
Belli organik peroksitlerin taĢınması sırasında sıcaklık 
kontrol altında tutulmalıdır.  
 
Birçok organik peroksit Ģiddetli bir biçimde yanar. 
Organik peroksitlerin gözlerle temasından 
kaçınılmalıdır. Bazı organik peroksitler çok kısa bir 
temasla bile gözün korneasına ciddi hasarlar verebilir 
veya deride aĢınmaya yol açabilir. 
 

 

 



Sınıf 6.1: Zehirli maddeler 

 

Deneyimlerle veya hayvanlar üzerindeki deneylerle bilinen, oldukça küçük 
miktarları tek bir etki ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan 
veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile veya sindirim yoluyla 
etkili olan maddeleri kapsar. 
 
 

-Ġlaçlar 
-Siyanür Çözeltisi 
-Civa BileĢiği 
-Kimyasal Numune 
-Pestisit 
 



Sınıf 6.2: Bulaşıcı maddeler 

 

BulaĢıcı maddeleri kapsar. ADR amaçları uyarınca, bulaĢıcı maddeler, 
patojen içerdiği bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, 
insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar 
(bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi diğer 
ajanlar olarak tanımlanır. 
 
-BulaĢıcı Madde Ġnsanları ve Hayvanları Etkileyen 
-Klinik Atıklar 
-Biyolojik Madde 
 



Sınıf 7: Radyoaktif malzemeler 

 

Temel Radyonüklid değerleri sevkiyatta, hem aktivite konsantrasyonu hem 
de toplam aktivite olarak aĢan radyonüklidleri içeren herhangi bir malzeme 
anlamına gelir. 
 

Radyoaktivite sonucu etkilenen hücreler, bir 
süre sonra kanser hücrelerine dönüĢür. Bu 
dönüĢüm yıllar sonra dahi ortaya çıkabilir 
 
 
 
 
 
 
 



Sınıf 8: Aşındırıcı maddeler 

 

Temas halinde cildin veya mukoza 
zarlarının epitel dokularına kimyasal etki 
ile zarar veren veya sızıntı olması halinde 
diğer maddelere veya taĢıma araçlarında 
hasar veya imhaya yol açan maddeler 
içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. 
ayrıca bu sınıf yalnızca suyun varlığında 
aĢındırıcı sıvı oluĢturan veya havanın doğal 
neminin varlığında aĢındırıcı buhar veya sis 
üreten diğer maddeleri de kapsar. 
 
-Kostik Alkali Sıvı 
-Akü Sıvısı 
-Boya, Vernik, Cila vb. 
 
 

 



Sınıf 9: Muhtelif tehlikeli maddeler ve 

nesneler 

 

TaĢıma sırasında diğer sınıfların baĢlıklarınca 
kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri 
ve nesneleri kapsar. 
 
-Asbestler 
-Lityum Metal Piller 
-Hava Yastığı 
-Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma veya    
Mikroorganizmalar 
-Fasülye Yağı 
-Mısır Yağı vb. 
 

 



UN 3291 KLĠNĠK ATIĞI, TANIMLANMAMIġ, B.B.B. veya 
(BĠO) TIBBĠ ATIK, B.B.B. veya DÜZENLENMĠġ TIBBĠ 
Paketleme grubu II: Orta derecede tehlikeli maddeler 

Tıbbi Atıklar  
Sınıf 6.2 BulaĢıcı Maddeler ‘in I3 Klinik Atıklar alt grubuna atanır. 
 



Özel Hükümler: 565 
 
Hayvanların/insanların tıbbi/veteriner tedavisinden veya biyolojik 
araĢtırmalardan kalan ve Sınıf 6.2 maddelerini içermesi muhtemel 
olmayan atıklar bu kayda ayrılacaktır. 
Kontaminasyonu giderilmiĢ olan klinik atıklar veya daha önceden 
bulaĢıcı maddeler içermiĢ olan biyolojik araĢtırmalardan kalan atıklar, 
Sınıf 6.2 zorunluluklarına tabi değildir. 
 



4.1.4 Ambalajlama Talimatları 
 
-IBC620 
-P621 
-LP621 
 
Türü ambalajlarla paketlenebilir. 



(No. 6.2)  
Etiketin alt yansı Ģu ibareleri taĢıyabilir: 'BULAġICI MADDE' (INFECTIOUS 
SUBSTANCE) ve 'Hasar veya sızıntı durumunda derhal Sağlık Yetkililerine 

haber verin' (In the case of damage or leakage immediately notify Public 
Health Authority). Sembol (daire içinde üst üste binmiĢ üç hilal) ve ibareler: 

siyah; Zemin: beyaz; Alt köĢede '6' rakamı 



TEHLİKE TANIMLAMA KODU 
 

606-BulaĢıcı madde 
 



Personel çalıĢma sırasında aĢağıda belirtilen özel 
kıyafetleri giyer 
 

-Eldiven 
-Koruyucu gözlük 
-Maske 
-Çizme 
-Özel elbise (turuncu renkli) 



Hastanede oluĢan iğne uçları ve benzeri atıklar kesici/delici kutularında, tıbbi atıklar ise Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği’nde özellikleri belirtilen ve ADR’ye uygun kırmızı tıbbi atık torbalarında 

toplanmaktadır.  
 

Kesici/delici kutuları dolduğunda, tıbbi atık poĢetleri ise ¾ oranında dolduğunda ağızları kapatılır. 

Atıklardan sorumlu personel gerekli teçhizatları ve önlemleri alarak hastane yoğunluğunun az olduğu 

saatlerde ve uygun güzergâhta atıkları toplar.  
 

Toplama sırasında herhangi bir kaza olması durumunda bölge karantinaya alınarak dezenfeksiyon çalıĢması 

yapılır. Dezenfeksiyon çalıĢmalarının tamamlanması ile bölge açılır.  
 

Personel tarafından toplanan atıklar ilgili atık sahalarında uygun Ģekilde depolanır. Atık sahası personel 

harici kiĢilerin müdahale edemeyeceği Ģekilde dizayn edilmiĢ olup, kapıları kilitli tutulmaktadır. 

 



UN 3291 - BULAġICI MADDELER 
 
OLASI TEHLĠKELER 
 
SAĞLIK 
Maddeyi soluma veya madde ile temas; enfeksiyon, hastalık veya 
ölüme neden olabilir. 
Yangın veya kaçaklar çevreyi kirletebilir. 
 
YANGIN VEYA PATLAMA 
Bu malzemelerden bazıları yanabilir ancak hiçbiri kolayca 
tutuĢmazlar. 
Bazıları alevlenir sıvı içinde taĢınabilir. 
 
 



HALKIN GÜVENLĠĞĠ 
 
Öncelikle Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın. Eğer sevk evrakı 
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin. 
Acil tedbir olarak dökülme, saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 25 metre 
tecrit edin. 
Yetkili olmayan kiĢileri uzaklaĢtırın. 
Rüzgarı arkanıza alın. 
Olaya karıĢan maddenin kimliğini temin edin 
 
KORUYUCU GĠYSĠLER 
 
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın 
Ġtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar 
 



ACĠL MÜDAHALE 
 
YANGIN 
Küçük Yangınlar 
Kuru kimyasal, soda, kireç veya kum. 
Büyük Yangın 
Yangını kontrol altına almak için uygun söndürücü kullanın. 
DökülmüĢ malzemeyi yüksek basınçlı su ile dağıtmayın. 
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaĢtırın. 
 
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK 
DökülmüĢ maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. 
Hasarlı ambalajlara veya dökülmüĢ malzemeye, gerekli koruyucu giysiyi giymeden 
dokunmayın. 
Toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan bir maddeye emdirin. 
Hasarlı ambalaj veya dağılmıĢ malzemeyi ıslak havlu veya bezle örtün ve çamaĢır 
suyu veya diğer dezenfektanlarla nemli tutun. 
 
UZMAN KONTROLÜNDE OLMADAN TEMĠZLĠK VEYA KALDIRMA 
ĠġLEMĠ YAPMAYIN 



ĠLK YARDIM 
 
Kazazedeyi güvenli ve tecrit edilmiĢ bir alana taĢıyın. 
DĠKKAT: Kazazede bulaĢma kaynağı olabilir. 
 
Madde ile kirlenmiĢ elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin. 
Deri veya gözler madde ile temas etmiĢse derhal akan su ile en az 20 dakika 
yıkayın. 
 
Maddeye maruz kalma sonucu (yutma, teneffüs veya deri ile temas) görülecek 
etkiler daha sonra çıkabilir. 
 
Daha fazla destek için Zehir DanıĢma Merkezine baĢvurun 
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için 
olaya karıĢan madde(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun. 
 



KiĢisel Koruma:  
-Ortamın havalandırması  
-Uygun göz koruması için çerçeveli gözlük  
-Vücut koruması için laboratuvar önlüğü 
 
 Ġlk Yardım Önlemleri: 
-Etkilenen kiĢileri temiz havaya çıkarın, sıcak ve sakin kalmalarını sağlayın.  
-Düzensiz solunum veya solunum durmasında suni solunum yapılmalıdır.  
-Göz ile temas halinde derhal göz kapaklarını açık tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun 
altında yıkayınız. 
 
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
-Karbondioksit, kuru kum, alkole dayanıklı köpük söndürme tozu ile müdahale edin. 
 
Kullanım-Depolama: 
-Isı kaynaklarından uzak tutun.  
-Kullanırken sigara içmeyin.  
-Oksidan ve radyoaktif maddeler ile birlikte depolanamaz.  
 

ACTODERM EL 

DEZENFEKTANI 



ACTOMAN 

KiĢisel Koruma:  
-El koruması için koruyucu eldiven kullanılmalıdır.  
-Uygun göz koruması için çerçeveli gözlük kullanılmalıdır.  
-Vücut koruması için laboratuvar önlüğü kullanılmalıdır. 
  
 Ġlk Yardım Önlemleri: 
Direk solunduğunda temiz hava aldırın. Cilt ile temasında bol su ve sabunla 15 
ila 20 dakika akan suyun altında yıkayınız. Göz ile temasında gözler açık Ģekilde 
15 dakika akan su ile yıkayınız. Yutma durumunda kiĢiyi kesinlikle 
kusturmayınız ve derhal doktora baĢvurunuz. 
 
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
OluĢabilecek yangınlara karbondioksit, köpük ve kuru kimyasallar ile müdahale 
ediniz. 
 
Kullanım-Depolama: 
Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.  



ACTOSED 

FORTE READY 

NOCOLYSE 

NEUTRAL 

KiĢisel Koruma:  
El koruması için koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Uygun göz koruması için 
çerçeveli gözlük kullanılmalıdır. Vücut koruması için laboratuvar önlüğü 
kullanılmalıdır. 
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Etkilenen kiĢileri temiz havaya çıkarın, sıcak ve sakin kalmalarını sağlayın. Bilinç 
kaybında stabil yan pozisyona getirip tıbbi tavsiye alın. Göz ile temas halinde su ile 
birkaç dakika durulayın. Yutulması durumunda küçük porsiyonlar halinde bol 
miktarda su içiniz. Solunum Ģikâyeti veya durmasında yapay teneffüs uygulayın. 
Ağız-ağıza ve ağız-buruna Ģekilde solunum uygulamayın. 
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
OluĢabilecek yangınlara karbondioksit, söndürme tozu ve püskürtme suyu ile 
müdahale edilebilir. Buharlara su püskürtücü ile müdahale edilebilir. 
Kullanım-Depolama: 
Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Oksidan ve radyoaktif 
maddeler ile depolanmaz.  
 



ACTOSEPT AF 

ETİL ALKOL %96 

KiĢisel Koruma:  
ÇalıĢılan ortamın havalandırması olması gerekir. Uygun koruyucu giysiler giyin. 
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Etkilenen kiĢileri temiz havaya çıkarın, sıcak ve sakin kalmalarını sağlayın. Deri 
ile temasında bol su ile yıkayın. Göz ile temas halinde bol su ile yıkayın. 
Gerekirse göz doktoruna baĢvurun. 
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
Karbondioksit, su ve söndürme tozu ile müdahale edilebilir.  
Kullanım-Depolama: 
Sadece yetkili personelin girebileceği yerlerde depolayın. Oksidan maddelerle ve 
gıda maddeleri ile depolanamaz. 
 Alevlenebilir buhar ya da gazı tutuĢturmayacak biçimde tasarlanmıĢ ve yapılmıĢ 
portatif fenerler dıĢında bir aydınlatma aparatı taĢıyan kiĢiler giremez. 
Yükleme ya da boĢaltma esnasında bölgede yanmalı ısıtıcıların çalıĢtırılması 
çalıĢtırılması yasaktır. 
Araçlar doldurulmadan ya da boĢaltılmadan önce araç Ģasisinden toprağa bir 
elektrik bağlantısı kurulacaktır. Buna ek olarak, doldurma oranı da 
sınırlandırılmalıdır. 
  
 



KiĢisel Koruma:  
Tam korumalı kimyasal koruma gözlükleri kullanın. Sıvı geçirmez ya da neopren 
eldivenler kullanılmalıdır. Ürünün potansiyel tehlikesi nedeniyle su giysilerin 
kullanılması uygundur: Sızdırmaz Önlük, Pantolon, BaĢlık ve Botlar giyilmelidir.  
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Solunum durmuĢsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen 
verin. Yutma olmuĢsa kusmaya zorlamayın. Bol miktarda su içilmesini temin edin. 
Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir Ģeyler vermeyin. Bilinci 
yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir Ģeyler vermeyin. Göz kapaklarını 
açık tutarak en az 15 dakika, akan ılık suyla yıkayın.  
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
Tercihen su veya su sisi kullanılmalıdır.  
Kullanım-Depolama: 
Ürünü kullanırken kesinlikle bir Ģey yenilip, içilmemelidir. Isıdan uzak tutunuz. 
Asitler ile aynı ortamda depolanamaz.  

BULAŞIK 

DETERJANI 

MAKİNE İÇİN 



PROTOKSİT 

GAZI 

PROTOKSİT D 

AZOT GAZI 

KiĢisel Koruma:  
Gaz ile çalıĢma esnasında tam yüz korumalı iĢ gözlüğü giyilmelidir. Tüpler ile temas 
anında mekanik risklere karĢı iĢ eldiveni kullanılmalıdır. Ürünleri elleçlerken iĢ 
ayakkabısı kullanın.  
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Yüksek konsantrasyonlarda boğulmaya neden olur. Hasta sıcak ve rahat 
tutulmalıdır. Solunum durmuĢsa suni solunum uygulanmalıdır. Göz ile temas 
halinde bol su ile yıkayın. Gözlerin minumum 15 dakika gözün bol su ile yıkanması 
gerekmektedir. BuharlaĢan sıvının deriye teması soğuk yanığı veya dokunun 
donmasına sebep olabilir. 
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
Yangın ortamında kaldığı zaman tüp/baĢka cins kap, hararete bağlı artan basınçtan 
dolayı Ģiddetle patlayabilir. Yanmayı destekler. Su spreyi, Karbon dioksit, köpük 
veya kuru kimyevi toz.  
 
  



Kullanım-Depolama: 
Yalnızca deneyimli ve gerekli eğitimi almıĢ kiĢiler basınç altındaki gazları 
elleçlemelidir.  
Tüpleri fiziksel hasardan koruyun ve tüpleri yuvarlamaktan ve sürüklemekten 
kaçının.  
Tedarikçi firma tarafından tüp içeriğini belirten etiketi çıkartmayın veya yerini 
değiĢtirmeyin.  
Daima tüpleri dik konumda muhafaza edin.  
Kullanım olmadığında tüm vanalarını kapalı tutun. Tüpler 50 °C altında ve iyi 
havalandırılmıĢ alanlarda saklanmalıdır.  
Tüp ile çalıĢma esnasında yiyecek ve içecek tüketilmesi ve sigara içilmesi 
sakıncalıdır.  
Asla kabın basıncını yükseltmek için doğrudan alev veya elektrikli ısıtıcı gibi 
cihazlar kullanmayın.  
Tüp valfi üzerinde kendiniz tamir yapmayın.  
Tüpler korozyona müsait olan alanlarda depolanmamalıdır.  
Tüplerin genel durumları ve sızıntı durumları periyodik olarak kontrol edilmelidir. 
Tüplerin depolandığı alan yangın riskinden ve olası ısı kaynaklarından uzak 
tutulmalıdır.  



KARBONDİOKSİT 

GAZI 

KiĢisel Koruma:  
Ürün kullanımı sırasında sigara içmeyin. Ürün kullanımı sırasında uygun el, vücut 
ve baĢ koruması kullanın.  
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Yüksek konsantrasyonda boğulmaya neden olur. Solunum durmuĢsa suni solunum 
uygulanmalıdır. Gözler derhal en az 15 dakika su ile yıkanmalıdır. Doku donması 
meydana gelmiĢse etkilenen bölge derhal en az 15 dakika su ile yıkanmalıdır.  
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
Yanıcı değildir. Yangın ortamında kaldığı zaman tüp, hararete bağlı artan basınçtan 
dolayı Ģiddetle patlayabilir. Tüm yangın söndürücüler kullanılabilir.  
Kullanım-Depolama: 
Hava giriĢ ve çıkıĢını alttan ve üstten olacak Ģekilde, doğal veya mekanik yoldan 
sağlanmalıdır. Tüpler yaklaĢık 45 °C üzerinde sıcaklığa maruz kalmamalıdır. 
Tüpler direkt güneĢ ıĢığı altında depolanmamalıdır. Tüplerin depolandığı alanın 
zemini toprak olmamalı, eğim, çukur, çatlak vb. bulunmamalıdır. Depoya ilk giren 
ilk kullanılacak Ģekilde istiflenme yapılmalıdır. 
 



OKSİJEN TÜP 

KURU HAVA 

KiĢisel Koruma:  
Gaz ile çalıĢma esnasında tam yüz korumalı iĢ gözlüğü giyilmelidir. Tüpler ile 
temas anında mekanik risklere karĢı iĢ eldiveni kullanılmalıdır.  
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Ürünün herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.  
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
Ürün yanıcı değildir. Yanmayı destekler. Yangın anında mümkünse kaçağı 
engelleyin. Mümkünse tüpler güvenli ortama alınmalı veya güvenli bir bölgeden 
su püskürtülerek soğutma yapılmalıdır.  
Kullanım-Depolama: 
Yalnızca deneyimli ve gerekli eğitimi almıĢ kiĢiler basınç altındaki gazları 
elleçlemelidir. Tedarikçi firma tarafından tüp içeriğini belirten etiketi 
çıkartmayın veya yerini değiĢtirmeyin. Tüpler 50°C altında ve iyi havalandırılmıĢ 
alanlarda saklanmalıdır. Tüp ile çalıĢma esnasında yiyecek ve içecek tüketilmesi 
ve sigara içilmesi sakıncalıdır. Asla kabın basıncını yükseltmek için doğrudan 
alev veya elektrikli ısıtıcı gibi cihazlar kullanmayın.  



OKSİJEN 

GAZI 

KiĢisel Koruma:  
Ürün kullanımı sırasında sigara içmeyin. Ürün kullanımı sırasında uygun el, 
vücut ve baĢ koruması kullanın.  
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Hasta sıcak ve rahat tutulmalıdır. Ürün oda sıcaklığında gaz halinde olduğundan 
potansiyel tehlike olarak görülmemiĢtir.  
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
Yanıcı değildir. Yanmayı tetikler. Yangın ortamında kaldığı zaman tüp, hararete 
bağlı artan basınçtan dolayı Ģiddetle patlayabilir. Oksijen direk yanıcı 
olmadığından yangın söndürücü yanan malzemeye göre seçilir.   
Kullanım-Depolama: 
Tüpler yaklaĢık 45 °C üzerinde sıcaklığa maruz kalmamalıdır. Tüpler her zaman 
dikey olarak tutulmalı, servis yapılırken valflere kapak takılmalıdır. Depoya ilk 
giren ilk kullanılacak Ģekilde istiflenme yapılmalıdır. 
 



ULTRA ÇAMAŞIR 

SUYU 

KiĢisel Koruma:  
Tam korumalı kimyasal koruma gözlükleri kullanın. Ayrıca sıçrama ya da 
püskürme nedeniyle yüz ve gözle temasın mümkün olabileceği durumlarda gözlüğe 
ilave olarak tam korumalı yüz maskesi kullanın. Sıvı geçirmez ya da neopren 
eldivenler kullanılmalıdır.  
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Yutulduğu durumlarda ağzınızı çalkalayın. Ġstifra etmeye çalıĢmayın. Deriyle 
teması halinde kirlenmiĢ tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi suyla 
durulayın. Gözle temas halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.  
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
Tercihen su veya su sisi kullanılmalıdır. Sodyum hipoklorit yanıcı değildir ancak 
asidik ortamda, ısı ve ıĢık etkisiyle bozunur. Kaplarda basınç varsa ısıtıldığında ya 
da asit gazları ile temasında infilak edebilir.  
Kullanım-Depolama: 
Donmaya karĢı koruyunuz. Asitlerle depolama yapılmaz. Kuru, soğuk yerlerde gün 
ıĢığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolayın. Depolama sıcaklığını 29°C'ın altında 
tutun. Sodyum hipokloritin sınırlı raf ömrü yüzünden uzun süre depolamak 
olanaksızdır.  
 



ODA PARFÜMÜ 

KiĢisel Koruma:  
Yeterli havalandırma, acil vücut ve göz duĢu bulundurulmalıdır.  
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Yutulduğu durumlarda ağzı çalkalayın ve ardından bir-iki bardak su (veya süt)için. 
Gözle temas halinde bol su ile hemen yıkayın.  
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
CO2, toz söndürücüler ya da su. Daha büyük yangınları söndürmede tazyikli su ya 
da alkole karĢı dayanıklı köpük kullanın. Yangında mücadele ederken özel 
maskeler kullanılmalı ve koruyucu elbise giyilmeli.  
Kullanım-Depolama: 
Buharı solumayın, göz ve deri temasından kaçının. Herhangi bir ateĢleyiciden uzak 
tutulmalıdır. Elektrostatik Ģarja karĢı önlem alınmalıdır. Sıkıca kapatılmıĢ olarak 
kuru ve iyi havalandırılabilen yerlerde depolanmalıdır.  



PAS VE KİREÇ 

ÇÖZÜCÜ 

KiĢisel Koruma:  
ÇalıĢılan yerin iyi havalanmasını sağlayınız. KirlenmiĢ, sıvı bulaĢmıĢ giyim 
eĢyalarını derhal çıkartınız. Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız. 
Lastik ya da PVC eldiven kullanın. Kullanım noktasında buhar ve zerrecikler için 
maske kullanın.  
Ġlk Yardım Önlemleri: 
Solunum durmuĢsa suni teneffüs yapın. Güçlükle soluyorsa oksijen verin. Yutulduğu 
durumlarda kusturmayınız. 1 veya 2 bardak su veya süt içiniz. Bilinçsiz bir kiĢiye 
asla ağızdan herhangi bir Ģey vermeyiniz. Cilt ve göz ile teması halinde mümkün 
olduğu kadar çabuk, 30 dakik boyunca kirlenen alanı akan su ile yıkayın.  
Yangınla Mücadele Önlemleri: 
Yangına su spreyi, CO2, yangına maruz kapları soğutmak üzere köpük ile müdahale 
edilebilir.  
Kullanım-Depolama: 
Kapalı ve iyi havalandırılmıĢ yerlerde kullanın. Proses sahasında ve kullanıldığı 
yerlerde göz duĢu ve duĢ bulunmalıdır. Ġyi havalandırılmıĢ, kuru, ısı, açık alev ve 
gün ıĢığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı 
ve dik konumda tutun. PVC, CPVC, PE ve aside dayanıklı polyester ambalajlarda 
saklayınız. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. 





DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN  

TEġEKKÜR EDERĠZ… 

Tehlikeli Madde Güvenlik DanıĢmanı-Tuğba OKATAN 


