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ege maske

KÖRFEZ İŞ GÜVENLİĞİ olarak günümüzde çalışma hayatının en önemli 
unsurlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarımıza 1998 
yılında satış ve pazarlama ile girdik ve sektörde yerli üretim eksikliğini 
kapatmak amacıyla 2000 yılında ilk kişisel koruyucu donanım üretimimize 
başladık. Üretici olarak AR-GE ile yakaladığımız kalite ve ürün çeşitliliği gibi 
avantajlarımız ile sektörde yaşadığımız müşteri memnuniyeti ve marka 
değerimiz bizi, farklı kişisel koruyucu donanım üretimine yönlendirmiştir. 
Üretim ve satışta edindiğimiz köklü tecrübe bizi Solunum Koruyucu Maske 
alanındaki yerli üretici sıkıntısına çare olmaya itmiştir. Körfez İş Güvenliği 
olarak kişisel koruyucu donanım üretiminde yakaladığımız %100 yerli üretim 
ivmesi ege maske ile hız kazanarak Türkiye’nin ilk %100 yerli solunum 
koruyucu maske üretimi yapan rması konumuna taşımıştır. 

Bu sorumluluk ile çalışanların meslek hastalıkları ve iş kazalarında zarar 
görmekten korunması için doğru bilgiyle, doğru ürünün, doğru yerde 
kullanılmasına yönelik satış öncesi ve sonrası eğitimlerimizle her zaman iş 
ortaklarımıza bilinçlendirme adına destek vermekteyiz. 

Hızla artan müşteri memnuniyeti ile yurtiçi ve yurtdışı ihracat taleplerini 
2 karşılamak üzere 2011 yılı itibariyle 3000m kapalı modern üretim tesisine 

taşınan rmamız, kendi laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz ölçme ve 
değerlendirme ile yaptığımız AR-GE çalışmalarımızın da katkısıyla dört farklı 
modelde solunum maskesi üreterek yıllık 10.000.000 adet üretim 
kapasitesine ulaştık. 

Kaliteden asla ödün vermeyen rmamız, sürekli en iyisini üreterek en iyi 
hizmeti verme gayretiyle, ülke ekonomisine ve insanımıza 20 yıldır hizmet 
etmekten onur duymakta olup, değer katma adına hedeerine emin adımlarla 
yürümektedir.

Aydın YILDIRIM
Genel Müdür



ege maske

Katlanır Model Serisi  

● Katlanır Model Serisi Ürün Çeşitleri

Neden Katlanır Model Serisi Kullanmalıyım?  ● 

Katlanır Model Serisi Teknik Detayları● 

Konik-Karbon Model Serisi 

● Konik-Karbon Model Serisi Ürün Çeşitleri

Neden Konik-Karbon Model Serisi Kullanmalıyım?  ● 

Konik-Karbon Model Serisi Teknik Detayları● 

Profesyonel Model Serisi 

● Profesyonel Model Serisi Ürün Çeşitleri

Neden Profesyonel Model Serisi Kullanmalıyım?  ● 

Profesyonel Model Serisi Teknik Detayları● 

8

12

16

9

10

11

13

14

15

17

18

19

C Model Serisi 

● C Model Serisi Ürün Çeşitleri

Neden C Model Serisi Kullanmalıyım?  ● 

C Model Serisi Teknik Detayları● 

20

21

22

23

Aktif Karbon Model Serisi 

● Aktif Karbon Model Serisi Ürün Çeşitleri

Neden Aktif Karbon Model Serisi Kullanmalıyım?  ● 

Aktif Karbon Model Serisi Teknik Detayları● 

24

25

26

27

●  Partiküllere Karşı Solunum Koruyucu Seçimi 

●  Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

●  Tanımlar ve Kısaltmalar

●  İhtiyacınız olan EGE MASKE Model ve Özellikleri

4 - 5

6

7

7



ege maske

●  Kişisel Koruyucu Donanım  

●  Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatı 

●  CE İşaretli ve Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar

       - CE İşareti Ne Anlama Gelmektedir?

●  Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri 

●  Kişisel Koruyucu Donanım Programı 

       - Kişisel Koruyucu Donanım Programı 8 Temel Bileşen

       - Kişisel Koruyucu Donanım 6'lı Seçim Yöntemi

       - Kişisel Koruyucu Donanım 6N Eğitimi

       - Doğru Koruma Sınıfında Doğru Solunum Koruyucu Seçimi ve Doğru Kullanım Kriterleri

●  Sektörel Solunum Tehlikeleri ve Riskleri

    Otomotiv, Üretim, Tamir, Tadil, Bakım İş Süreçleri, Solunum Maruziyet ve Etkileri

●  Tarım, Park Bahçeler, Yerel Yönetimler, Hayvan Barınakları Solunum Tehlikeleri ve Hastalıklar

●  Mobilya / Orman Ürünleri / Ahşap İşleme 

    Ağaç Tozlarının Sebep Olduğu Rahatsızlıklar (Kaynak Hse, 2012)

●  Plastik Endüstrisinde Yapılan İşler ve İşe Göre Maruziyetler

●  Seramik Sektöründe Solunum Tehlikeleri

●  Sağlık Çalışanlarında Solunum Maruziyeti

●  Kaynak ve Döküm İşlerinde Eriyik Metal Solunum Maruziyeti

●  Kimyasalların Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri

●  Kaynakça

●  Nasıl Üretiyoruz?

28 - 29

30

31

32 - 33

34

34

34

35

35

36

37

38

39 - 40

41

42

43

44 - 45

45

46 - 47



4

İş sağlığı ve güvenliğinin temeli olan risk değerlendirmesinin ardından alınacak tedbirler içinde partiküllere karşı solunum 
koruyucu kararı verilmiş ise, bir yapılarak ihtiyaçlar tespit edilmeli ve oluşturarak süreç   KKD Saha Analizi KKD Programı 
yönetilmelidir.

İşyerlerinde çalışanların korunması gereken toksik olan ya da olmayan partiküllere örnek olarak, solunabilir toz, kristalize yapıda 
quartz, silika, lif yapıda asbest sayılabileceği gibi içeriğinde kimyasal bulunmakla beraber duman, içeriğinde aerosol (pulverize) 
sıvı bulunmakla beraber sis ve bakteri gibi tehlikeler de partikül olarak değerlendirilir. Ancak her biri için seçimde dikkat edilmesi 
gereken ilave hususlar vardır. Örneğin eğer kimyasal gaz (yanma, buharlaşma vb.) içeriyorsa partiküllere karşı koruyucu 

maske seçiminde aktive edilmiş karbon ile ilgili de seçim yapmak gerekecektir. 

KKD Saha Analizi yapılarak tehlikeler ve ihtiyaçlar çalışan bazında tespit edildikten sonra doğru koruma sınıfında seçim yapmak 
için, tehlikelerin insan vücuduna etkilerini tespit etmek gereklidir. Tehlike vücuda sadece solunum yoluyla nüfuz ediyorsa 
partiküllere karşı solunum koruyucu bir maske seçilebilir ancak cilt yoluyla da nüfuz ediyorsa tam yüz maskesini partikül ltresi 

ile korumak gerekebilir. Tehlikenin analizi ile maruziyet sınır değerleri tespit edilerek kişisel maruziyet ölçüm sonuçlarına 
göre doğru koruma sınıfı hesaplamaları yapılmalıdır. 

Seçim yapılırken unutulmaması gereken en önemli konulardan biri işi yapan kişiye, ziksel özelliklerine, sağlık koşullarına, iş 
yapış şekline göre seçimin yapılması gerekliliğidir.

Partiküllere karşı solunum koruyucu maske için uyumlaştırılmış ulusal standart TS EN 149+A1'dir ve EN149:2001+A1:2009 
standardından uyumlaştırılmıştır.
Bu standarda göre partiküllere karşı koruyucu maskelerde koruma sınıarı, ltrelerin toplam içe doğru sızdırma verimliliği 
üzerinden hesaplanır ve işaretlemeler buna göre yapılır.

Toplam içe doğru sızdırma ile ilgili olarak yapılan 50 münferit deneyden en az 46'sı

Ayrıca toplam içe doğru sızdırma için 10 münferit kullanıcının aritmetik ortalamalarının en az 8'i

Buna göre;

Partiküllere Karsı Solunum Koruyucu Seçimi

Örnek:
Alveolar bir partikül için;

3Ölçülen kişisel maruziyet değeri = 80 mg / m
3MAK/OEL değeri = 5mg / m

Koruma Faktörü = Ölçülen Değer / İzin Verilen Değer = 80 / 5 = 16
Koruma Sınıfı FFP3

 %25'ten

 %11'den

 %5'ten daha büyük olmamalıdır. 

FFP1 için

FFP2 için

FFP3 için

FFP1 için

FFP2 için

FFP3 için

 %22'den

 %8'den

 %2'den daha büyük olmamalıdır. 

MAK/OEL değerlerinin    0 ~ 4 katına kadar kullanılabilir

MAK/OEL değerlerinin     4 ~ 12 katına kadar kullanılabilir

MAK/OEL değerlerinin   12 ~ 50 katına kadar kullanılabilir

*NPF'e göre (Nominal Koruma Faktörü)

FFP1 için % 78 verimlilik *

FFP2 için % 92 verimlilik *

FFP3 için % 98 verimlilik *
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Partiküllere karşı koruyucu solunum maskelerinde kullanım süresi önemli bir konudur. Uyumlaştırılmış standart TS EN 149+A1'e 
göre maskeler tek vardiyalık kullanım (NR-non-reusable) ve çoklu vardiya kullanımı (R-reusable) için test edilir ve buna göre ürün 
üzerinde işaretlenir. Ancak her iki durumda da kullanıcıda nefes alma vermekte direnç hissedildiğinde değiştirilmelidir. Bakteri, 
toksit partiküller ya da asbest gibi tehlikelere karşı seçilecek maskelerde NR ürünlerin tercih edilmesi önerilir.

Ventil nefes verme direncini düşüreceğinden, bedensel efor sarf edilen işlerde, yahut nemli/sıcak iş ortamlarında verilen 

nefesin hızla solunum bölgesinden uzaklaşmasını sağlayarak konforlu kullanım sağlayabilir. Ancak yapılan işin de korunması 
gereken sağlık çalışanları, gıda çalışanları, hassas elektromekanik komponent ile çalışmalar gibi durumlarda ventilli maske 
önerilmez. Ventilin nefes alırken sızıntısız kapanması ve verirken ek bir nefes verme kuvvetine ihtiyaç olmadan açılması 
gereklidir. Nefes verirken çok düşük hava akımında bile ventilin kolayca açılarak, maske içindeki karbondioksit yoğun sıcak 
havayı tahliye etmesi çok önemlidir.

Partiküllere karşı koruyucu maske seçimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de  Bu baş bantlarıdır.
bantların özellikle gözlük, baret vb. diğer KKD kullanımları ile birlikte başa baskı yapmaması gereklidir. Yapılan işe bağlı olarak 
metal içeren ya da içermeyen baş bandı, sıcak ortamda çalışmaya uyum, ayarlanabilirlik gibi özellikler yapılacak KKD Saha 
analizinde belirlenerek ihtiyaçlar tespit edilmeli ve uygun seçim yapılmalıdır. Baş bantlarının bağlanma şekli gereği çalışanı 
kullanımda rahatsız etmemesi önemlidir. Maske dar bağlantılı baş bantları nedeniyle yüze aşağı yönde ya da yukarı yönde baskı 
yapmamalıdır. Kadın ve erkeklerde baş ölçülerinin farklılığı gibi çalışanların antropometrik ölçümlerindeki farklılıkların yoğun 

olduğu işyerlerinde ayarlanabilir baş bantlı seçim önerilir.

Gerek sızdırmazlık gerekse kullanım konforu için yüze temas sızdırmazlık bantları da seçimde değerlendirilmesi 
gereken bir özelliktir. Yoğun bedensel efor sarf edilerek çalışılan işlerde, ortamın sıcak ve nemli olduğu işlerde terlemenin ve 

hareketliliğin getireceği güçlüğün bertaraf edilebilmesi için yüze temasta yumuşak, cildi tahriş etmeyecek, nemden 

etkilenmeyecek materyal kullanılan maskeler seçilebilir. Kumaş kaplama / laminasyon konforu en yüksek olandır. 
Yüze temas sızdırmazlık bantları ile dışarıdan içeriye sızdırmazlık yanı sıra içeriden dışarıya sızdırmazlık sayesinde kullanılan 
gözlük veya vizörde buğulanma gibi etkiler de önlenebilir.

Partiküllere karşı koruyucu maske seçimlerinde maske şekli, çalışan kullanım bilinci ve iş akışı gözlemi ile karar verilmesi 
gereken bir konudur. Konik, 2 panelli yatay katlanabilir, 2 panelli dikey katlanabilir, 3 panelli yatay katlanabilir gibi pek çok farklı 
model vardır. Vardiya boyunca takma çıkarma sıklığı, saklama ve taşıma gereksinimi, görüş alanı ihtiyacı, iş yapış şekline ve 
kullanılan diğer KKD'lere uyumu gibi konular KKD Saha Analizi sırasında tespit edilerek, seçimde bu bilgiler değerlendirilmelidir. 

Maskenin şekli ve , iki noktadan, çevresel bütün bant vb.) aynı zamanda kullanım konforu  bağlantı noktaları (dört noktadan
ve çalışanın maskeyi sahiplenerek kullanımı için önemlidir. Maskelerde TS EN 149 + A1 gereği verilen nefes ile maske içinde 

oluşan karbondioksit testleri yapılmaktadır. Bu standarda sahip bir üründe bu risk kontrol altındadır. Ancak maskenin 
şeklinden ötürü iç hacminin küçük olması, bedensel yoğun efor sarf edilerek çalışılan işlerde ya da ortam sıcaklığı 

yüksek işlerde verilen sıcak nefesin de etkisiyle çalışanın rahatsız olmasına sebep olabilir. Yapılan işe, çalışanın iş yapış şekline 
ve sağlık koşullarına uygun seçim yapılması verimli bir çalışma sağlayacaktır.

Maskelerin bileşenlerinin yapıştırıcı ile yapıştırılmış olması, metal ile tutturulmuş olması ya da mekanik dayanım için bir zırh ile 
üretilmiş olması gibi kullanılan materyal seçenekleri, seçimde yapılan iş ve kullanıcı ile uyum konusunda mutlaka 
değerlendirilmesi gerekli bir konudur. Gıda vb. işyerlerinde dedektörlerde tespit edilebilmesi için metal içeren aksam istenirken, 

ergitme, döküm vb. işlerde metal bağlantı noktaları uygun değildir. Boya ve cila gibi işlerde silikon içermeyen 

ürünler tercih edilirken, kimyasallarla çalışmalarda ve sıcak ortam çalışmalarında yapıştırıcı kullanılmış ürünler ek risk 

oluşturabilir. Bu tür işyerlerinde ventil, yüze temas sızdırmazlık bandı, baş bandı bağlantısı gibi işlemlerin ultrasonik kaynak 
teknolojisi ile üretilmiş olması tercih edilebilir. camların buğulanmaması için  Ege maske ile gözlük kullanımında 

kesin çözüm sızdırmazlık bantlı maske kullanımı olacaktır.
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Oksijeni yetersiz ortamlarda ve ortamda oksijen ile hızla bağ yapabilecek diğer kimyasalların bulunduğu ortamlarda partiküllere 

karşı temiz hava beslemesi koruyucu maske kullanılmaz. Oksijen seviyesinin %19'un altına indiği alanlarda 
gereklidir.

Hijyen maskeleri partiküllere karşı  KKD olmayan bu maskeler, kullanıcıdan kaynaklanabilecek  koruyucu maske değildir.
risklere karşı kullanıcı dışındaki ortamı korur. Hijyen maskeleri ile ne toz, ne kimyasal partikül ne de bakterilere ve bulaşıcılara 
karşı kullanan çalışanı korumak mümkün değildir.

Partiküllere karşı koruyucu maskeler, Agresif  gaz, buhar ve moleküler düzeyde kimyasallara karşı kullanılmaz. 
temizlik malzemeleri, çözücüler, yapıştırıcılar, boya vb. işlemlerde aktive edilmiş karbon içeren ltreli çözümlere gidilmelidir.

Maskenin yüze temas çerçevesinin sakallı, uzun favorili ve bıyıklı iken sağlanamayacaktır ve çalışan yüze sızıntısız oturması 
korunmayacaktır. Maske çerçevesinin yüze teması engellenmemelidir.

Takma / çıkarma talimatlarına tam olarak uyarak kullanım ile çalışanın korunması mümkün olacaktır. Çalışanın 

kullanırken ve korunabilmesi için mutlaka kullanım kılavuzunda önerilen şekilde takma /   rahat ve konforlu olabilmesi
çıkarma / saklama / bakım ve temizlik gereklidir.

Partiküllere karşı koruyucu maskeler, yıkanarak ya da hava tutularak temizlenmez. 

Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Konular
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TANIMLAR VE KISALTMALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu katalogda yer alan tüm mevzuat ve TLV, TWA, EU-OEL gibi mesleki maruziyet sınır değerleri ulusal ve uluslararası 
kaynaklar temel alınarak hazırlanmıştır. Ülkelerin iç uygulama mevzuatına göre değerlendirilmelidir. Kimyasallarla ilgili 
zaman içinde gerçekleşebilecek güncellemeler ve değişiklikler, katalog üzerinden çalışıldığı dönemdeki değerler 
üzerinden kontrol edilmelidir. 

Kişisel Koruyucu Donanım

Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

Nominal Protection Factor (Nominal Koruma Faktörü)

Filtering Facepiece (1,2,3)

Kimyasal Madde Servis Kayıt Numarası

Occupational Exposure Limit (Mesleki Maruziyet Sınır Değeri)

Treshold Limit Values (Eşik Sınır Değerleri)

8 saat için zaman ağırlıklı ortalama

Reusable (Çoklu Vardiya Kullanımı)

Non-reusable (Tek Vardiya Kullanımı)

Dolomit

Uluslararası Çalışma Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü

Avrupa Topluluğu

Conformite Europenne(Avrupa normlarına uygunluk anlamına gelir)

Avrupa birliğinden onaylanmış kurumun kod numarası 4 hane olmalıdır

Avrupa birliği Kişisel Koruyucu Donanım Direktine atıf kodu

Partikül  maske standardının kod numarası

KKD 

TSGG

NPF

FFP (1,2,3)   

CAS 

OEL 

TLV

TWA 

R 

NR 

D 

ILO 

WHO 

AT 

CE

0158

89/686 EEC

En 149:2001+A1:2009 

İhtiyacınız olan EGE MASKE Model ve Özelliklerini Seçebilirsiniz

- Yatay  maskeKATLANIR MODEL

- Çok tüketimi olan işletme dostu

- Çoklu ambalajlarda sunulmaktadır

- Dikey  maske C MODEL

- Kalın katmanlı sağlam yapısı

- Çalışana ayrı bir güven veriyor

- Baş bandı ayarlanabilir aparatlı

- Hacimli maske  KONİK MODEL

- Dört noktadan, kopmaz tekstil örgü bantlı

- Konforlu, yüzünüze tam oturur

- Özel tasarım  maskePROFESYONEL MODEL

- 4 noktadan, ayarlanabilir geniş teks. lastikli

- Sıcak iş ortamında, lamine kumaş kaplı seçenekli

- Sızdırmaz bandı terleme yapmaz

- Gözlük camında buğulanma oluşturmaz
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ege maske Katlanır Model Serisi, konforlu kullanım için yatay olarak ikiye katlanabilir şekilde dizayn edilmiştir. Bu sayede kullanıcı 

maskeyi yanında kolayca taşıyabilir, saklayabilir, ortamdan kirlenmesinin önüne geçer. Kolayca takılıp çıkarılabilir. Böylece 

maskenin defalarca kullanılmasına olanak sağlar. Her yüz yapısına uygundur. Kullanıcıya geniş görüş açısı sağlar. Diğer kişisel 

koruyucu donanımlar (gözlük, işitme koruyucular, baret, yüz siperleri, koruyucu kıyafetler) ile uyumludur ve rahatlıkla kullanılabilir. 

ege maske Katlanır Model Serisi maskeler ile 8 saatlik vardiya boyunca rahat kullanım sağlarsınız. NR işaretine sahip bu seride 

maskeler zorunlu olmamasına rağmen Dolomit testini geçmiş ve D işaretini almıştır. Katlanır Model Serisi maskeleri ege maske 

konfor ve koruyuculuğu kullanıcıda rahat ve ergonomik bir kullanım sağlar. Ventilli modeller, ventilin mükemmel dizayn ile 

yerleşimi nedeniyle sıcak ve nemli nefesin hızla tahliye edilmesini sağlayarak, terleme şikayetini önler. Bu serinin ürünleri tam 

otomatik ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. Zımba, punto vb. metal ve tehlikeli kimyasal bir yapıştırıcı 

içermez. 

EGE 701 V FFP3 NR D 
Ventilli Maske

EGE 501 V FFP1 NR D
Ventilli Maske

EGE 601 V FFP2 NR D 
Ventilli Maske

EGE 600 FFP2 NR D EGE 700 FFP3 NR D EGE 500 FFP1 NR D 

Ürün 

Kodu
Ventil

Koruma Seviye 

ve Standardı

Paketleme

Şekli
Adet Koli Desi Ağırlık

500

501

600

601

700

701

 

x

x

x

FF P1 NR D

FF P1 NR D

FF P2 NR D

FF P2 NR D

FF P3 NR D

FF P3 NR D

EN 149 2001+A1:2009

Çoklu Paket

Çoklu Paket

Çoklu Paket

Çoklu Paket

Tekli Ambalaj / Kutuda

Tekli Ambalaj / Kutuda

25x20

25x16

25x20

25x16

40x10

30x10

500 ad.

400 ad.

500 ad.

400 ad.

400 ad.

300 ad.

26

26

26

26

26

26

5.60 gr

6.40 gr

6.00 gr

6.60 gr

7.30 gr

7.20 gr
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EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Tekstil Üretimi

Toprak İşleme

Kağıt ve Ambalaj

Madencilik

Seramik

Gıda Üretimi

Medikal 

Metal İşleme

Metal Döküm

Demir Çelik

Cam Sanayi

Ahşap İşleme

Tarım

İnşaat

Genel Temizlik

Mobilya İşleme

Hastane

Enerji

Makine Üretimi

Plastik ve Kompozit 

•  ege maske kalitesinde ve mevzuata uygun yerli üretim olduğu için güveniyorum.

•  Yatay katlanır olması nedeniyle yanımda kolayca taşıyabiliyorum ve saklayabiliyorum.

•  Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.

•  Baş bandının çok esnek ve sağlam olması nedeniyle rahatça takıp, çıkarıp, vardiya boyunca rahatça kullanıyorum.

•  Baş bandı lateks içermiyor ve cildimde  alerji yapmıyor.

•  Çok rahat nefes alıp veriyorum, ltre malzemesinin özel ve haf olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.

•  Gözlük ve kulaklıkla kullanımda sıkıntı yaşamıyorum.

•  Çok hareketli ve zorlu iş ortamımda formu bozulmuyor.

•  İşim gereği sürekli konuşmak zorundayım ve maske konuşurken yüzüme rahatça uyum sağlıyor.

•  Ürün ergonomisi gayet güzel, işimi yaparken beni rahatsız etmiyor.

•  Ürünler çoklu ambalajda sunuluyor, kullanımda gereksiz zaman kaybı ve çevre kirliliğine yol açmıyor.

•  Ekonomik olması nedeniyle, bizim gibi çok tüketimi olan işletmelerin dostu

Standartlar
CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre 
AT Tip İnceleme Sertikasına sahiptir.

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı

FFP1

FFP2

FFP3

Koruma Değerleri

4 X OEL

12 X OEL

50 X OEL

* NPF’ye göre önerilen

!

* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine
   kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
* Tavsiye niteliği taşır.
* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili 
   uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.
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Filtre Malzemesi Baş Bandı

Renk Kodları

FFP1              FFP2              FFP3

Ultrasonik Kaynak
Teknolojisi

•  Son teknoloji tam otomatik 
   makinalarla ege maske 
   kalitesinde üretilir.

•  Ultra ince ve hafif lif yapısına sahiptir.
•  Yüksek filtrasyon verimliliği vardır.
•  Düşük nefes alma/verme direnci sağlar.

•  Alerji yapmaz.
•  Lateks içermez.
•  Çember şeklinde yekparedir.
•  Çoklu kullanımda dahi 
   elastikiyetini kaybetmez.
•  Kopmaya ve aşınmaya dirençlidir.
•  Baş bandı kullanımı ve denetimi 
   kolaylaştırmak için koruma sınıfına 
   göre renklendirilmiştir. 

EGE 601 V FFP2 NR D
Ventilli Maske

Burun Klipsi

•  Burun şeklini kolayca alır.
•  Çoklu kullanımda dahi 
   sorun yaşatmaz.
•  Estetik açıdan gizli bölmededir.
•  Gizli bölmede olması nedeniyle 
   iş güvenliği açısından ek risk 
   oluşturmaz.



ege maske

Konik Model Serisi 



ege maske

Konik Model Serisi 

13

Ürün 

Kodu
Ventil

Koruma Seviye 

ve Standardı

Paketleme

Şekli
Adet Koli Desi Ağırlık

2403

2403

x

x

FF P1 NR D

FF P2  NR D

EN 149 2001+A1:2009

Kutu

Kutu

25x8

25x8

200 ad.

200 ad.

17

17

4.30 gr

4.42gr

EGE 2403 V FFP1 NR D
Ventilli Maske

EGE 2403 V FFP2 NR D 
Ventilli Maske

EGE 3011 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu / Ventill Maske 

EGE 3011 V FFP2 M-NR D
Aktif Karbonlu / Ventill Maske 

KONİK MODEL  SERİSİAKTİF KARBON

ege maske Konik Model Serisi, mühendislik harikası bir tasarım ile konfor ve uyumu aynı anda sunabilen bir ürün olarak dizayn 

edilmiştir. Tasarımı ve üretim materyalleri ile kullanıcısına bir çok kullanım avantajı sunmaktadır. Baş bandı 4 noktadan bağlantılı 

olup, konforlu kullanım sağlar. Geniş tekstil örgü lastik ile cilde zarar vermez, başta baskı yaşatmaz. Konik Model  ege maske 

Serisi ürünlerinde hiçbir metal aksam bulunmamaktadır. Yüksek ltrasyon verimliliği sayesinde düşük nefes alma / verme 

direncine sahiptir. NR işaretine sahip bu serinin ürünleri, zorunlu olmadığı halde Dolomit testinden geçmiştir ve D işaretini de taşır. 

Tabi ki bu durum Konik Model Serisi maske kullanıcısına güven vermektedir. Bu serinin maskeleri kutu içinde  ege maske 

kullanıcısı ile buluşmaktadır.  

Ürün 

Kodu
Ventil

Koruma Seviye 

ve Standardı

Paketleme

Şekli
Adet Koli Desi Ağırlık

3011 M

3011

x

x

FF P2 NR D

FF P2  NR D

EN 149 2001+A1:2009

Kutu

Kutu

10x20

10x20

200 ad.

200 ad.

46

46

7.50 gr

7.50 gr
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Neden ege maske Konik Model Serisi Kullanmalıyım?

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Boya Üretim

Ayrıştırma

Kağıt ve Ambalaj

Madencilik

Seramik

Söküm İşlemi

Kimyasal İstieme

Metal İşleme

Metal Döküm

Demir Çelik

Elektrik, Elektronik

Ahşap İşleme

Tarım

İnşaat

Genel Temizlik

Taş Ocakları

Hastane

Enerji

Tamir Tahliye

Plastik ve Kompozit 

•  ege maske kalitesinde ve mevzuata uygun yerli üretim olduğu için güveniyorum.

•  Konik olması nedeniyle ergonomi ve uyumun bir arada olması sayesinde konforlu kullanıyorum.

•  Baş bandının 4 noktadan bağlantılı oluşu nedeniyle yüzüme ve başıma baskı yapmıyor.

•  Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.

•  Geniş örme lastikten olan baş bandı ile vardiya boyunca çok rahat kullanıyorum.

•  Baş bandı lateks içermiyor ve cildimde  alerji yapmıyor.

•  Maske üzerinde hiçbir metal parça bulunmuyor, ısınma, asit ile tepkime, kaza halinde yaralanma riskim yok.

•  Çok rahat nefes alıp veriyorum, ltre malzemesinin özel ve haf olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.

•  Maske tasarımı gereği özel burun açısına sahip olduğu için burun mandalı gerektirmiyor.

•  Çok hareketli ve zorlu iş ortamımda formu bozulmuyor.

Standartlar
CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre 
AT Tip İnceleme Sertikasına sahiptir.

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı

FFP1

FFP2

FFP3

Koruma Değerleri

4 X OEL

12 X OEL

50 X OEL

* NPF’ye göre önerilen

!

* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine
   kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
* Tavsiye niteliği taşır.
* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili 
   uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.



Filtre Malzemesi

Baş Bandı

Muhteşem Konik Dizayn

4 Noktadan Bağlantılı

1

2

4

3

Metal Aksam Yoktur

Burun AçısıHacimli Konik YapıKonik İç Yapı

•  4 noktadan bağlantı yüze baskıyı 
   dört eşit parçaya dağıtır ve çalışanın 
   yüzündeki maske hissiyatını azaltır.
•  Sızdırmazlığı ve tam korumayı 
   garanti eder.

•  Cilt dostu tekstil örme lastiktendir,
•  Cildi tahriş etmez, saç ve yüz 
   tüylerini çekmez.
•  Lastik bant geniş ölçülüdür.
•  Baş bandı kullanımı ve denetimi 
   kolaylaştırmak için koruma sınıfına 
   göre renklendirilmiştir. 

•  Ultra ince ve hafif lif yapısına sahiptir.
•  Yüksek filtrasyon verimliliği vardır.
•  Düşük nefes alma/verme direnci sağlar.

•  Metal sıcak çalışma ortamlarında 
   ısıyı tutar ve çalışana aktarır.
•  Metal olmaması çalışanın 
   performansının düşmesini önler.
•  Metal ortam kirleticileri ile 
   tepkimeye girebilir. 
•  Metal iş kazası halinde yaralanmaya 
   neden olabilir.

•  Burna uygun tasarımı ile burun 
   mandalı gerektirmez.
•  Her yüz yapısına uyum sağlar.
•  Konfor en üst seviyededir.
•  Hacimli konik yapı nedeniyle daha 
   fazla filtreleme alanı ve daha uzun 
   süre kullanım sağlar..

KONİK MODEL  SERİSİNDE AKTİF KARBON EKSTRA

Air-Eng-Ventil

15

Sızdırmazlık Bandı

Ventil Montajı

•  Cilde zarar vermeyen yumuşak malzemeden üretilir.
•  Yüzün kolayca şeklini alır ve kullanıcının yüzüne baskıyı azaltır.
•  Çalışanın yüzünde maske yokmuş hissi uyandırır.
•  Dışarıdan içeri koruyucu sızdırmazlığı sağladığı gibi, içeriden 
   dışarı sıcak nefes sızdırmazlığını da sağlayarak gözlükte 
   buğulanmayı ve ciltte terlemeyi önler.

•  Maskeye ultrasonik kaynak teknolojisi ile monte edilmiştir..
•  Tehlikeli yapıştırıcı içermez.
•  Sağlamdır. 

•  Çok düşük hava akımında bile yaprak valf verilen 
   nefesi hızlıca tahliye eder.
•  Karbondioksit ve sıcak/nemli nefesin solunum 
   bölgesinden hızla uzaklaşması kullanıcıya ek konfor sağlar.

Renk Kodları

FFP1              FFP2              FFP3

EGE 2403 V FFP1 NR D
Ventilli Maske



ege maske

Profesyonel Model Serisi 



ege maske

Profesyonel Model Serisi 
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EGE 2423 V FFP2 NR D
Ventilli Maske

EGE 3021 V FFP2 NR D
Aktif Karbon Ventilli Maske

EGE 2433 V FFP3 NR D
Ventilli Maske

ege maske Profesyonel Model Serisi, güvenlik ve konforun en yüksek düzeyde sağlandığı efsane bir maske modelidir. Tam 

korumayı sağlayan maskenin kullanım konforu da en üst seviyededir. Kullanılan tüm materyaller özenle seçilmiştir. İnsan 

sağlığına zararlı hiçbir şey kullanılmadığı gibi en rahat kullanımı sağlayacak özel malzemeler ile donatılmıştır. Yüze temas eden 

sızdırmazlık bandı yumuşak kumaş malzemeden üretilmiştir ve kullanıcı ile mükemmel uyum sağlar. Geniş hacimli formunu 

koruyan yapısı ile kullanıcıda defalarca kullanımda dahi güven verir. Baş bantları 4 noktadan bağlı olup yüze ve başa baskıyı 

hissettirmeyecek yapıdadır. Aynı zamanda ayarlanabilir olan baş bantları tekstil örme olup cild dostudur, saç ve yüz tüylerini 

çekerek zarar vermez. Ventili verilen nefesteki karbondioksitli sıcak/nemli havayı hızla uzaklaştırarak terlemeden konforlu 

kullanım sağlar. Ege maske profesyonel seri mutlaka deneme yapmanız gereken bir maskedir. 

Ürün 

Kodu
Ventil

Koruma Seviye 

ve Standardı

Paketleme

Şekli
Adet Koli Desi Ağırlık

2423

3021

2433

x

x

x

FF P2 NR D

FF P2  NR D (Aktif Karbonlu)

FF P3 NR D

EN 149 2001+A1:2009

Kutu

Kutu

Kutu

10x10

10x10

10x10

100 ad.

100 ad.

100 ad.

28

28

28

4.40 gr

5.00 gr

4.75 gr
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Mermerde Epoksi Kulanımında
Gıda Nişasta Ürt
Plastik Kokusu
Mobilya
Boya İşlerinde

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Metal Dumanı
Kaynak 
Ozon Gazı İşlerinde
Evsel Atık Ayrıştırmada
Çimento 

Standartlar
CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre 
AT Tip İnceleme Sertikasına sahiptir.

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı

FFP1

FFP2

FFP3

Koruma Değerleri

4 X OEL

12 X OEL

50 X OEL

* NPF’ye göre önerilen

!

* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine
   kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
* Tavsiye niteliği taşır.
* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili 
   uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.

Neden ege maske Profesyonel Model Serisi Kullanmalıyım?

•  ege maske kalitesinde ve mevzuata uygun yerli üretim olduğu için güveniyorum.

•  Baş bandının 4 noktadan bağlantılı oluşu ve ayarlanabilir olması nedeniyle kolayca ayarlayabiliyorum. 

•  Tekstil örme 12 mm genişliğinde baş bantları ile yüzüme ve başıma baskı yapmıyor.

•  Yüze temas sızdırmazlık bandı ile maske sanki yüzümde yokmuş hissi yaşatıyor.

•  Sıcak ortamda çalışıyorum ama yüzüme temas eden kısım lamine kumaş kaplı olduğu için yüzüm terleme yapmıyor ve 

   çalışma performansım hiç düşmüyor.

•  Konik olması nedeniyle ergonomi ve uyumun bir arada olması sayesinde konforlu kullanıyorum.

•  Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.

•  Geniş örme lastikten olan baş bandı ile vardiya boyunca çok rahat kullanıyorum.

•  Baş bandı lateks içermiyor ve cildimde  alerji yapmıyor.

•  Maske üzerinde hiçbir metal parça bulunmuyor, ısınma, asit ile tepkime, kaza halinde yaralanma riskim yok.

•  Maske sağlam ve dayanıklı olduğu için mekanik dayanım gerektiren işimde çok rahat kullanıyorum.

•  Çok rahat nefes alıp veriyorum, ltre malzemesinin özel ve haf olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.

•  Air-Eng Ventili ile verdiğim sıcak nefes hızla yüzümden uzaklaşıyor, terlemiyorum.

•  Maske tasarımı gereği özel burun açısına sahip olduğu için burun mandalı gerektirmiyor.

•  Homojen dağılımı olan partikül şeklinde yerleştirilmiş aktif karbon kullanımı ile rahatsız edici koku, kaynak dumanı ve 

   izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharından korunuyorum.

Makine Üretimi
Kompozit İşlerinde
Petro Kimya Endüstrisi
Laboratuvar Çalışmalarında
Reçine Hazırlama

Poliüretan Köpük
Otomotiv, Kaporta
Gübre Üretimi



Baş Bandı Profesyonellere Özel 
Tasarlanmış Dizayn

4 Noktadan Bağlantılı
Ayarlanabilir Aparatlı

1

2

4

3

Metal Aksam Yoktur

12 mm

19

Sızdırmazlık Bandı

Ventil Montajı

+
Sızdırmazlık Bandı (İsteğe Bağlı)

Terletmez Lamine Kumaşlı 

•  4 noktadan bağlantı yüze baskıyı 
   dört eşit parçaya dağıtır ve çalışanın 
   yüzündeki maske hissiyatını azaltır.
•  Sızdırmazlığı ve tam korumayı 
   garanti eder.

•  12 mm genişliğindedir.
•  Örme lastiktir, cilde zarar vermez.
•  Rakipsiz kalitede elastiktir.
•  Baş bandı kullanımı ve denetimi kolaylaştırmak 
   için koruma sınıfına göre renklendirilmiştir. 

Air-Eng-Ventil

•  Çok düşük hava akımında bile yaprak valf 
   sıcak havayı hızlıca tahliye eder.
•  Sıcak ve nemli hava hızlı tahliye olduğu için 
   kullanıcı konforu en üst seviyeye ulaşır

•  Metal sıcak çalışma ortamlarında 
   ısıyı tutar ve çalışana aktarır.
•  Metal olmaması çalışanın 
   performansının düşmesini önler.
•  Metal ortam kirleticileri ile 
   tepkimeye girebilir. 
•  Metal iş kazası halinde 
   yaralanmaya neden olabilir.

•  Burna uygun tasarımı ile 
   burun mandalı gerektirmez.
•  Her yüz yapısına uyum sağlar.
•  Konfor en üst seviyededir.
•  Hacimli konik yapı nedeniyle 
   daha fazla filtreleme alanı ve 
   daha uzun süre kullanım sağlar..

•  Cilde zarar vermeyen yumuşak 
   malzemeden üretilir.
•  Yüzün kolayca şeklini alır ve 
   kullanıcının yüzüne baskıyı azaltır.
•  Çalışanın yüzünde maske 
   yokmuş hissi uyandırır.
•  Dışarıdan içeri koruyucu sızdırmazlığı 
   sağladığı gibi, içeriden dışarı sıcak 
   nefes sızdırmazlığını da sağlayarak 
   gözlükte buğulanmayı ve ciltte terlemeyi önler.

•  Maskeye ultrasonik kaynak 
   teknolojisi ile monte edilmiştir..
•  Tehlikeli yapıştırıcı içermez.
•  Sağlamdır. 

•  Cilde zarar vermeyen yumuşak 
   malzemeden üretilir.
•  Yüzün kolayca şeklini alır ve 
   kullanıcının yüzüne baskıyı azaltır.
•  Çalışanın yüzünde maske yokmuş 
   hissi uyandırır.
•  Sıcak çalışma ortamında terleme 
   yapmaz, çalışan performansını artırır. 
•  Dışarıdan içeri koruyucu sızdırmazlığı 
   sağladığı gibi, içeriden dışarı sıcak 
   nefes sızdırmazlığını da sağlayarak 
   gözlükte buğulanmayı ve ciltte 
   terlemeyi önler.

Renk Kodları

FFP1              FFP2              FFP3

EGE 2433 V FFP3 NR D
Ventilli Maske

•  Sızdırmazlık bandı 
   buğulanmaya engel olur

Gözlük Kullanımında 
Buğulanma Yapmaz



ege maske

C Model Serisi 



ege maske

C Model Serisi 
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EGE 4011 V FFP1 NR D
Ventilli Maske

EGE 4015 V FFP3 NR D
Ventilli Maske

EGE 4013 V FFP2 NR D
Ventilli Maske

EGE 4023 V FFP2 NR D
Aktif Karbon Ventilli Maske

EGE 4021 V FFP1 NR D
Aktif Karbon Ventilli Maske

ege maske C Model Serisi, konforlu kullanım için dikey olarak ikiye katlanabilir, kalın formlu bir maskedir. Kullanıcı maskeyi 

kolayca takabilir, taşıyabilir, saklayabilir. Bu özellik maskenin defalarca kullanılmasına olanak sağlar. Her yüz yapısına uygundur. 

Ebat olarak az yer kaplaması, formlu yapısı, kolay taşınması gibi tasarım özellikleri kullanıcıda kullanım alışkanlığına 

yönlendirebilir. Tekli paketlenen ürünler 10’lu olarak kutulanmıştır. 

Ürün 

Kodu
Ventil

Koruma Seviye 

ve Standardı

Paketleme

Şekli
Adet Koli Desi Ağırlık

4011

4013

4015

4021

4023

x

x

x

x

x

FF P1 NR D

FF P3 NR D

FF P3 NR D

FF P1 NR D (Aktif Karbonlu)

FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)

EN 149 2001+A1:2009

Tekli Ambalaj

Tekli Ambalaj

Tekli Ambalaj

Tekli Ambalaj

Tekli Ambalaj

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

200 ad.

200 ad.

200 ad.

200 ad.

200 ad.

27

27

27

27

27

6.00 gr

6.40 gr

6.60 gr

6.50 gr

6.60 gr
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Neden ege maske C Model Serisi Kullanmalıyım?

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Madenler
Seramik Vitriye Üretimi Yapan Firmalar
Mermer Üretim
Otomotiv

İlaç
Döküm
Metal Dumanı
Kaynak Dumanı

Standartlar
CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre 
AT Tip İnceleme Sertikasına sahiptir.

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı

FFP1

FFP2

FFP3

Koruma Değerleri

4 X OEL

12 X OEL

50 X OEL

* NPF’ye göre önerilen

!

* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine
   kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
* Tavsiye niteliği taşır.
* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili 
   uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.

•  ege maske kalitesinde ve mevzuata uygun yerli üretim olduğu için güveniyorum.

•  Dikey katlanır dizaynı yüzüme kolayca oturmasını sağlıyor.

•  Dikey katlanır olması nedeniyle yanımda kolayca taşıyabiliyorum ve saklayabiliyorum.

•  Baş bandındaki ayarlama aparatı ile maskeyi yüzüme kolayca ayarlayabiliyorum. 

•  Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.

•  Kısa süreli kullanımlarda bile kolayca takıp çıkarıyorum.

•  Maske ebatları nedeniyle bana çok geniş bir görüş açısı sağlıyor. 

•  Gözlük, baret ve kulaklıkla kullanımda sıkıntı yaşamıyorum.

•  Sis, sprey ve püskürtme aerosol gibi sıvı partiküllere karşı formu asla bozulmaz.

•  Aktif karbonlu modelini rahatsız edici koku, duman, düşük seviyedeki organik ve inorganiklerden korunmak

   için kullanıyorum.

•  Cilde zarar verebilecek hiçbir malzeme kullanılmadığı için asla tahrişe sebep olmuyor.

Metal Dökümü
Zirai İlaçlama (su bazlı)
Çelik Konstriksiyon
Gıda Üretiminde

Besi Çiftliklerinde
Seracılık ve Tarım
Genel Temizlik
Kömür Ayrıştırmada



•  Örme Tekstil lastikli defalarca 
   kullanımda bile elastikiyet 
   bozulma yapmaz
•  Cilt dostu tekstil örme lastiktendir
•  Cildi tahriş etmez, saç ve yüz
   tüylerini çekmez.
•  Lastik bant geniş ölçülüdür.
•  Baş bandı kullanımı ve denetimi
   kolaylaştırmak için koruma sınıfına
   göre renklendirilmiştir.

Baş Bandı

Dikey Katlanır Model
 
•  Kalın katmanlı: sağlam yapısı 
   kullanıcıya güven verir
•  Mekanik dayanımı yüksek 
   birkaç vardiya kullanılabilir

Air-Eng-Ventil

•  Maskeye ultrasonik 
   kaynak ile montajlıdır
•  Çok düşük hava akımında bile
   yaprak valf sıcak havayı hızlıca 
   tahliye eder.
•  Sıcak ve nemli hava hızlı tahliye 
   olduğu için kullanıcı konforu en üst
   seviyeye ulaşır

Burun Mandalı

•  Yüzünüze iyice oturduktan 
   sonra burun mandalını sıkarak 
   burnunuzun şeklini vererek 
   tam koruma sağlarsınız.

Ayar Aparatı

•  Sayesinde yüzünüze istediğiniz 
   gibi çok kolay ayarlayabilirsiniz
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C MODEL SOFT SERİ

•  Açık mavi renkte üretilmiştir.
•  Kalın formlu, yumuşak yapılıdır.
•  Çok kolay nefes alıp verirsiniz.
•  Yüzünüzde maske yok hissi verir.
•  Mutlak denemeniz gereken üründür.

EGE 4013 V FFP2 NR D
Ventilli Maske

Renk Kodları

FFP1              FFP2              FFP3

EGE 4015 V FFP3 NR D
Ventilli Maske

EGE 4013 V FFP2 NR D
Ventilli Maske

EGE 4023 V FFP2 NR D
Ventilli Maske



ege maske

Aktif Karbon Model Serisi 



ege maske

Aktif Karbon Model Serisi 
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EGE 3011 V FFP2 M-NR D
Aktif Karbonlu Ventilli Maske

EGE 3011 V FFP2 NR D 
Aktif Karbonlu Ventilli Maske

EGE 3021 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu Ventilli Maske

EGE 4021 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu Ventilli Maske

EGE 4023 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu Ventilli Maske

EGE 4023 V FFP2 NR D - Soft
Aktif Karbonlu Ventilli Maske

ege maske Aktif Karbon Model Serisi, güvenlik ve konforu sağlamak yanı sıra rahatsız edici koku, izin verilen değerlerin altındaki 

kimyasal gaz buhar, kaynak dumanı vb. tehlikeler için kullanılabilecek ürünleri içerir. Aktif karbon katmanı kötü koku, evsel atıklar, 

metal ve kaynak dumanı, düşük seviyede ozon gazı, izin verilen maruziyet değerlerinin altında kimyasal gaz ve buharlarına karşı 

koruma sağlar. Homojen şekilde dağılmış partiküllerden oluşan aktif karbon katmanı maskeyle uyum içinde, üstün ltreleme 

sayesinde tam koruma sağlar. Konik ve katlanabilir modeller, çalışma ortamı ve kullanıcı özelliklerine göre seçilebilir.

Ürün 

Kodu
Ventil

Koruma Seviye 

ve Standardı

Paketleme

Şekli
Adet Koli Desi Ağırlık

3021

3011

3011

4021

4023

4023

x

x

x

x

x

x

FF P2 M-NR D (Aktif Karbonlu)

FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)

FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)

FF P1 NR D (Aktif Karbonlu)

FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)

FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)

EN 149 2001+A1:2009

Kutu

Kutu

Kutu

Tekli Ambalaj

Tekli Ambalaj

Tekli Ambalaj

10x10

10x20

10x20

10x10

10x10

10x10

100 ad.

200 ad.

200 ad.

200 ad.

200 ad.

200 ad.

28

46

46

27

27

27

5.00 gr

7.50 gr

7.50 gr

6.50 gr

6.60 gr

6.60 gr



Neden ege maske Aktif Karbon Serisi Kullanmalıyım?
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Geri Dönüşüm
Ahşap Temizliğinde
Otomotiv
Petro Kimya Tesisleri
Hastane ve Atık İşlemleri

Kaynak ve Metal Dumanı
Evsel Atık Ayrıştırma ve Toplama İşlemi
Solvent Bazlı Buharlar
Döküm Haddehane
Kimyasal Haf Kokular

Plastik Oluşumunda
Boya Buharları
Endüstriyel Atık ve Temizlemede
Tarım Gübre İşlemlerde
Çinko Bakır Madenlerinde

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Kaynak Dumanında

En Zor Koşullarda Metal Dumanında

Standartlar
CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre 
AT Tip İnceleme Sertikasına sahiptir.

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı

FFP1

FFP2

FFP3

Koruma Değerleri

4 X OEL

12 X OEL

50 X OEL

* NPF’ye göre önerilen

!

* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine
   kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
* Tavsiye niteliği taşır.
* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili 
   uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.

•  ege maske kalitesinde ve mevzuata uygun yerli üretim olduğu için güveniyorum.

•  Metrekareye düşen aktif karbon ağırlığı  yüksek olan maskeler ile düşük yoğunluktaki kimyasallara karşı korunuyorum.

•  Tam korunma için 4 noktadan bağlantılı baş bandı, yüze temas sızdırmazlık bandı, kolay kullanımı olan modelleri tercih ediyorum.

•  Homojen dağılımı olan partikül şeklinde yerleştirilmiş aktif karbon kullanımı ile rahatsız edici koku, kaynak dumanı ve 

   izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharından korunuyorum.
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Baş Bandı

Profesyonellere Özel 
Tasarlanmış Dizayn

4 Noktadan Bağlantılı
Ayarlanabilir Aparatlı

1

2

4

3

Metal Aksam Yoktur

Air-Eng-Ventil

12 mm

Sızdırmazlık Bandı

Ventil Montajı

EGE 3021 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu Ventilli Maske

Sızdırmazlık Bandı 
( İsteğe Bağlı)

Terletmez Lamine Kumaşlı 

+

Aktif karbon

Ege 3011 V FFP2 NR D
Aktif Karbon Maske 
•  Konik karbon seri maske
   sızdırmazlık bandı standart üretimdir

Aktif karbon katmanı partikül halindedir•  
   çeşitli düşük seviyede ozon gazı -organik 
   gazlara koruyucu özeliktedir.

Mekanik dayanımı yüksek •  

Ege 4023 FFP2 NR D 
Aktif Karbon Maske
•  Dikey katlamalı model maskedir ,

Aktif karbon katmanı partikül halindedir•  
   kötü ,ağır kokulara,ayriştırma,metal dumanı,
   organik ve inorganik düşük seviyedeki 
   gazlara karşı korumada çok başarılıdır

Sızdırmazlık Bandı

Ventil Montajı

•  4 noktadan bağlantı yüze baskıyı 
   dört eşit parçaya dağıtır ve çalışanın 
   yüzündeki maske hissiyatını azaltır.
•  Sızdırmazlığı ve tam korumayı 
   garanti eder.

•  12 mm genişliğindedir.
•  Örme lastiktir, cilde zarar vermez.
•  Rakipsiz kalitede elastiktir.

•  Çok düşük hava akımında bile 
   yaprak valf sıcak havayı hızlıca 
   tahliye eder.
•  Sıcak ve nemli hava hızlı tahliye 
   olduğu için kullanıcı konforu en 
   üst seviyeye ulaşır

•  Metal sıcak çalışma ortamlarında 
   ısıyı tutar ve çalışana aktarır.
•  Metal olmaması çalışanın 
   performansının düşmesini önler.
•  Metal ortam kirleticileri ile 
   tepkimeye girebilir. 
•  Metal iş kazası halinde 
   yaralanmaya neden olabilir.

•  Burna uygun tasarımı ile 
   burun mandalı gerektirmez.
•  Her yüz yapısına uyum sağlar.
•  Konfor en üst seviyededir.
•  Hacimli konik yapı nedeniyle 
   daha fazla filtreleme alanı ve 
   daha uzun süre kullanım sağlar..

170  gr partikül şeklinde aktif karbon katmanı bulunmaktadır. 
Karbon kalitesi, ürün, model, üretim kalitesi ile ege 3021 maske 
efsane haline gelmiştir.

•  Cilde zarar vermeyen yumuşak 
   malzemeden üretilir.
•  Yüzün kolayca şeklini alır ve kullanıcının yüzüne baskıyı azaltır.
•  Çalışanın yüzünde maske yokmuş hissi uyandırır.
•  Sıcak çalışma ortamında terleme yapmaz, çalışan performansını artırır. 
•  Dışarıdan içeri koruyucu sızdırmazlığı sağladığı gibi, 
   içeriden dışarı sıcak nefes sızdırmazlığını da sağlayarak gözlükte 
   buğulanmayı ve ciltte terlemeyi önler.•  Maskeye ultrasonik kaynak 

   teknolojisi ile monte edilmiştir..
•  Tehlikeli yapıştırıcı içermez.
•  Sağlamdır. 

Renk Kodları

FFP1              FFP2             

FFP3              FFP2             
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Kişisel koruyucu donanım; kullanıcının sağlığının korunması 
ve güvenliğinin sağlanması için, bir veya daha fazla sağlık 
ve güvenlik riskine karşı koruma sağlamak amacıyla, o kişi 
tarafından giyilmek/takılmak veya elde tutulmak üzere, 
temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirerek 
tasarlanmış ve üretilmiş bir teçhizat veya cihazdır. Bu 
teçhizatın koruma fonksiyonu için gerekli olan değiştirilebilir 
bileşenleri de KKD'dir. Ayrıca kullanıcısı tarafından 
tutulmayan veya takılmayan ancak bu teçhizatı başka bir 
harici cihaza veya güvenilir bir sabit noktaya bağlamak için 
tasarlanmış ya da kalıcı olarak sabitlenebilir şekilde 
tasar lanmamış ve kul lanmadan önce sabit leme 
gerektirmeyen güvenilir bir sabitleme noktasına bağlantı 
sistemleri de KKD'dir. 

Örnek olarak; eldiven, kulak tıkacı, partiküllere karşı 
koruyucu maske ve baret gibi ürünler koruyucu teçhizatın 
kendisidir. Vizörlü işitme koruyucu kulaklık ve baretli motorlu 
solunum sistemleri aynı anda meydana gelen bir veya daha 
fazla potansiyel tehlikeye karşı birbirini tamamlayıcı 
tasarlanmış ve üretilmiş koruyucu teçhizat takımıdır. 
Kimyasallara karşı koruyucu tam yüz maskelerinin 
değiştirilebilir ltreleri ve temiz hava beslemeli solunum

koruyucu başlıklara hava taşınmasını sağlayan hortumlar 
da yine koruyucu teçhizat yani KKD olarak kabul edilir. 
KKD tanımı, içerdiği önemli terimler üzerinden incelenecek 
olursa;
KKD, bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı 
kullanılır. KKD, tehlikelere karşı koruyucu olarak tasarlandığı 
için temel fonksiyonu tehlikeye maruz kalan kişinin zarar 
görmesini önlemektir. İşitme koruyucu kulaklık ile yüz 
koruyucu vizör takılmış olan baş koruyucu baret birden fazla 
sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı bir KKD' dir. Ancak kişiler 
tarafından riskleri önlemek amacıyla kullanılan alarm 
cihazları, gaz dedektörleri veya gürültü uyarıcıları 
(indikatörleri) gibi koruyucu bir işlevi olmayanlar KKD olarak 
sınıandırılmazlar. KKD, koruma amacıyla tasarlanır ve 
üretilir. KKD genellikle, olası riske karşı kişinin korunması için 
vücudun ilgili bölümü ile tehlike arasında bir koruyucu 
kalkan oluşturur. Cildi çizebilecek tehlikelere karşı eldiven, 
gözlere zarar verebilecek ışınıma karşı ltre görevi gören bir 
gözlük, vücut hücrelerine zarar verebilecek X ışınlarına karşı 
kurşun bir giysi, tehlike ile vücudun ilgili bölümü arasındaki 
koruyucu kalkandır.
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KKD, kişi tarafından giyilir/takılır veya elde tutulur. KKD'yi 
toplu koruyucu tedbirlerinden ayıran en önemli unsur budur. 
Kullanan kişiyi korumak üzere tasarlanmıştır. Yüksek 
görünürlüklü yelek, toza karşı koruyucu tulum, ergimiş metal 
sıçramalarına karşı koruyucu giysi veya düşmekten koruyan 
kuşam gibi KKD'ler giyilirler. Aslında KKD'lerin çoğu kıyafet, 
başlık, eldiven veya ayakkabı şeklindeki giyim eşyalarıdır. 
Gözlük, işitme koruyucu kulaklıklar ve baret gibi koruyucular 
takılırlar ve diğer bazı KKD'ler, kaynak sırasında gözleri ve 
yüzü koruyan maskeler gibi elde tutulurlar. KKD'nin 
sağladığı koruma, tehlikeye maruz kalan kişinin donanımı 
giymesi/ takması veya tutması faaliyetine bağlıdır. 
Dolayısıyla, giyilmeyen, takılmayan ya da elde tutulmayan 
taşınabilir bir donanım KKD olarak düşünülmez. Örneğin 
elektrikçiler tarafından kullanılan yalıtım matları, maşalar 
veya tabureler ile kaynak iş istasyonlarında kullanılan 
koruyucu perdeler KKD sayılmaz.

KKD, kullanan kişiyi, tehlikelere karşı korumak için giyilerek, 
takılarak ya da elde tutularak kullanılmak sureti ile korur. 
Üçüncü kişiler tarafından ya da zarar oluştuktan sonra 
kişide kullanılan teçhizat veya cihazlar KKD değildir. Buna ilk 
yardım malzemeleri örnektir. Örneğin sağlıkçıların çalışırken 
müdahale ettikleri kişilere takarak kullandıkları solunum 
cihazları KKD değildir. Müdahale eden kişilerin kendileri için 
kullandıkları solunum koruyucu ekipmanlar KKD olarak 
değerlendirilir.

Aynı şekilde kişisel koruyucu donanım açısından tehlikeler, 
donanımın kullanıcısına zarar verebilecek olanlardır. Eğer 
donanım, hastanedeki hastaları korumak ya da hastadan 
çevresindeki insanları korumak için kullanılan maskeler gibi 
giyen kişi dışındaki kişileri korumak için kullanılıyorsa, bunlar 
KKD değildir. Benzer şekilde örneğin hijyen maksadı ile gıda 
maddelerini veya elektronik parçaları korumak için giyilen 
şeffaf eldivenler gibi, eşyaları veya yapılan işi korumak için 
kullanılan teçhizatlar da KKD değildir.
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası koruyucu ve önleyici tedbirlere işveren ve çalışan yükümlülükleri açısından yer vermiştir. 
Kişisel koruyucu donanımın da yer aldığı yükümlülük maddeleri aşağıdadır.
Madde 10 – (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken 
koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
MADDE 16 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan 
temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: 
a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
(2) İşveren; 
c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar 
ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.
Madde 18 – (2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar: 
b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım 
ve ekipmanın belirlenmesi.
c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.
Madde 19 – (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: 
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
6645 Sayılı Kanun, Madde 4 ile eklenen MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
o) Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beşyüz 
Türk Lirası,
idari para cezası verilir.
(2018 yılında yapılan yeniden değerleme ile rakam tüm tehlike sınıarı için çalışan başına 626 TL olarak belirlenmiştir. Her yıl 
yeniden değerleme yapılmakta ve Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır.)
İş sağlığı ve güvenliği için yapılan risk değerlendirmesinde kişisel koruyucu donanım kullanımına karar verildiğinde, mevzuata 
uygun ürünün seçilmesi ve kullanılması gereklidir. 
KKD'lerin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimini düzenleyen Kişisel Koruyucu Donanım mevzuatı ile bu 
mevzuata uygun olan ürünlerin işyerlerinde kullanılması ve çalışanların korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen mevzuatın 
güncel olarak kontrol edilerek ilgili tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler takip edilmelidir.
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Kişisel koruyucu donanım tanımından da anlaşılacağı üzere, koruyucunun kendisi, başka koruyucularla birleştirildiğinde oluşan 
takım, değiştirilebilen parçaları, işlevini yerine getirmesi için gerekli olan cihazların ve bağlantı noktalarının tümü olarak 
değerlendirilir ve mevzuata göre tüm KKD'ler CE işaretini taşımak zorundadır.

CE ifadesi Avrupa Normlarına Uygunluk anlamına gelen "Conformité Européenne" sözcüklerinin kısaltmasıdır. CE işaretlemesi, 
bir ürün ya da ürün grubunun Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu 
"hayati düzenlemelere" uygun olduğunu ve AB üyelerinde “serbest dolaşımının” engellenmeyeceğini gösterir. 

17/01/2002 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve  Kullanılmasına Dair  Yönetmelik

CE bir standart işareti ya da kalite işareti değildir. CE işareti, kişisel koruyucu donanımın mevzuata 
uygun şekilde üretildiğini ve güvenli olduğunu gösterir ancak yapılan işe uygun olduğunu 
göstermez. CE işareti taşıyan ürünün KKD mevzuatı gereği olan Temel Sağlık ve Güvenlik 
Gereklerini yerine getirdiği varsayılır. 
KKD'ler, CE işareti ile birlikte kategorisine uygun olarak ürünün koruyuculuğunu onaylayan 
Onaylanmış Kuruluş'a ait Kimlik Numarası gibi işaretleri de taşımak zorundadır. Ayrıca koruma 
sınıfını gösteren özel işaret ve piktogramlar ile ilgili KKD'nin koruyuculuk özelliklerinin ispatında 
kullanılmış uyumlaştırılmış standartların referans numaraları da yine ilgili standarta göre ürün 
üzerinde, ambalajında ya da kullanım kılavuzunda yer almalıdır.
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Kişisel Koruyucu Donanım mevzuatında da tarif edildiği 
üzere KKD, hedeenen doğrultuda kullanımı sırasında 
karşılaşılan tüm risklere karşı yeterli koruma sağlamalıdır ve 
kullanımı sırasında normal çalışma aktivitelerini yerine 
getirecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Bunun için 
kullanıcısının ergonomisine uygun olmalı, mümkün olan en 
yüksek düzeyde ve farklı koruma sınıarında veya 
seviyelerde koruma sağlamalı, en yüksek teknolojiyi 
kullanmalı, kendisi de herhangi bri riske sebebiyet 
vermemeli, rahatsızlık veren faktörlere yol açmamalı, 
kullanıcı bedensel özelliklerine ve hareketlerine uygun olmalı, 
uygun malzemeden üretilmeli ve kullanıcıya temas yüzeyleri 
zarar vermemeli, kullanılırken işgörmeyi engellememeli, 
konforlu, haf ve dayanıklı olmalı, aynı anda kullanılan diğer 
KKD'ler ile tipleri veya sınıarı uyumlu olmalıdır. Bunlar temel 
sağlık ve güvenlik gerekleridir. CE işaretini taşıyan ürünün 
temel sağlık ve güvenli gereklerini yerine getirdiği varsayılır. 
Kişisel Koruyucu Donanım seçiminde seçici ya da kullanıcı, 
doğru KKD'yi seçerken, tüm bu TSGG' lerin ilgili üründe olup 
olmadığını kendisi test edip belirleyemez. Bu anlamda ticari 
olarak ürünlerin piyasaya arzı için CE işareti, tüm ilgili 
uygunluk değerlendirme prosedürlerine uyulduğunun bir 
beyanı olarak kabul edilir.

CE işaretlemesinin ve ilgili belgelendirme işlemlerinin 
yapılabilmesi için KKD'ler kategorilere ayrılmıştır. Her bir 
kategori için de belgelendirme prosedürü belirlenmiştir. 
Hangi tip KKD'lerin hangi kategoriye girdiğini listeleyen 
kategorizasyon rehberi de yine mevzuat olarak yayımlanır.

Kategori I KKD'ler için üreticinin kendi inisiyatinde AT 
Uygunluk Beyanı yayınlaması yeterli iken, Kategori II için 
ürünlerin ve Kategori III için ürünlerin ve üretim devam ettikçe 
üretilen ürünlerin ve üretim hattının denetlenmesi ve 
belgelendirilmesi bağımsız onaylanmış kuruluşlar tarafından 
yapılması gereklidir. Onaylanmış kuruluşların tasdik ettiği 
ürünlerde kuruluşa ait 4 haneli Kimlik Numarası da CE işareti 
yanında işaret olarak kullanılır. Üretici tarafından AT 
Uygunluk Beyanı yayınlanırken, AT Tip Uygunluk Sertikası 
Onaylanmış Kuruluşlar tarafından yayınlanır.

KKD mevzuatına göre risk esaslı kategorizasyon 
yapılandırması göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı kişisel 
koruyucu donanım ürün grupları her kategoride olabilir. 
Burada seçimde dikkat edilmesi gereken husus, riskleri 
kullanıcı tarafından fark edilebilme ve tedbir alınabilme 
düzeyine göre belgelendirme yapıldığıdır. Bundan yola 
çıkarak üç farklı tanımlama ile kategorizasyon aşağıdaki 
kriterlere göre yapılmaktadır. 
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· Kategori I, aşağıdaki asgari riskleri içerir:
Yüzeysel mekanik yaralanma;
Zayıf temizlik malzemeleri veya suyla uzun süreli temas
50 ° C'yi aşmayan sıcak yüzeyler ile temas;
Güneş ışığına maruz kaldığı için gözlerin zarar görmesi (güneşin doğrudan gözlemlenmesi dışında);
Aşırı olmayan atmosferik koşullar.

· Kategori II, Kategoriler I ve III'de listelenenlerin dışındaki riskleri içerir;

· Kategori III, ölümle veya sağlıkla ilgili olarak geri dönüşü olmayan zarar görme gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilecek 
   riskleri içerir:
Sağlığa zararlı madde ve karışımlar;
Oksijen yetersizliği olan ortamlar;
Zararlı biyolojik ajanlar;
İyonlaştırıcı radyasyon;
Etkileri en az 100 ° C hava sıcaklığına benzer yüksek sıcaklıklı ortamlar;
Etkileri - 50 ° C veya daha düşük bir hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir olan düşük sıcaklıkta ortamlar;
Bir yükseklikten düşmek;
Elektrik çarpması ve elektrikle canlı çalışma;
Boğulma;
El tipi zincirli testereler ile kesme;
Yüksek basınçlı püskürtme;
Mermi yaraları veya bıçak saplanmaları;
Zararlı yüksek gürültü.

a)   
b)
c)
d)
e)

a)   
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
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Risk Değerlendirmesi sonucunda alınacak tüm önleyici ve koruyucu tedbirlerin ardından sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını 
sağlamak ve/veya mevcut durumu iyileştirmek için KKD kullanımı öngörülür ise, işyerinde;
• Çalışanı doğru koruma sınıfında seçilmiş ürün ile korumak,
• Bütçeyi doğru kullanmak,
• Çalışanlarda sahiplenme ve farkındalık oluşturmak
• Verimli üretim ve karlılık için
bir Kişisel Koruyucu Donanım Programı oluşturulmalıdır. Her işletmenin iş akışı ve çalışan prolinin farklı olması nedeniyle, 
işletmelerin kendi bünyesinde bu programı oluşturmaları ve yürütmeleri gereklidir.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM PROGRAMI 8 TEMEL BİLEŞEN

• Saha Analizi ve ihtiyaç kontrol listesi
• Yapılan işin ve işi yapan kişinin gözlemi ve kontrol listesine işlenmesi
• Doğru koruma sınıfında KKD belirlenmesi - 6'lı Seçim Yöntemi
• Kişiye uygun KKD seçimi
• Neden, Ne zaman, Ne seviyede, Nasıl, Ne kadar, Ne şekilde - 6N Eğitimi
• Yönetsel ve örgütsel destek
• Temizlik, bakım ve bertaraf
• Denetleme
Kişisel koruyucu donanımlar iş yerlerinde risklerin kontrolü stratejisinin çok önemli bir parçasıdır. Bunlar risklerle mücadelede en 
son tedbirdir ancak can kurtaran bir tedbirdir. KKD programının ilk aşaması KKD Saha Analizidir. Risk değerlendirmesi sonucu 
belirlenen tehlikelerin etkilerinin neler olabileceğinin belirlenebilmesi için KKD Saha Analizi yapılmalı ve bir kontrol listesi ile 
ihtiyaçlar tespit edilerek kayıt altına alınmalıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 6'LI SEÇİM YÖNTEMİ

Doğru Koruma Sınıfında kişisel koruyucu donanım seçimi için 6'lı Seçim Yöntemi kullanılabilir.
• Yok edilemeyen ve kontrol edilemeyen tehlikeler listelenir.
• Analiz tablosu yapılır, insan vücuduna etkileri belirlenir.
• Maruziyete uygun koruma seviyesi ve sınıfı tespit edilir.
• İşi yapan kişiye göre KKD seçilir.
• Seçilmiş KKD ile çalışırken maruziyet asgari riski tekrar incelenir.
• İş değişikliği ve/veya işi yapan kişi değişikliğinde tüm bu işlemler yenilenir.

Doğru Koruma Sınıfı tespitinde, Koruma Faktörü kavramı ile yola çıkılarak hazırlanan ve kişisel koruyucu donanımların 
kategorilerine göre test edilip onaylanmasına referans olan standartların ölçüm ve değerlendirme metot ve sonuçları ile 
işyerindeki kişisel maruziyet değerleri karşılaştırılarak teknik hesaplamalar yapılır. Koruma Faktörü belirli bir tehlikeye karşı 
koruma amaçlı kullanılan koruyucunun etkinliğinin bir ölçüsüdür. İlgili KKD'nin standart içeriğinde bu hesaplamalarla belirlenecek 
koruma sınıfı ve işaretlemeleri belirtilir ve ürüne ilgili işaret ve/veya piktogram yerleştirilir. Doğru koruma sınıfında KKD seçimi için 
bu hesaplamaların yapılıp, ilgili ürün buna göre tedarik edilmelidir. KKD üzerinde ya da belgesinde gerekli işaretler ve/veya 
piktogramlar bulunmalıdır.

KORUMA
FAKTÖRÜ

KKD'SİZ
MARUZİYET

KKD'Lİ
MARUZİYET
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KKD'lerde Koruma Faktörü üç farklı hesap ile verilmektedir. 

• NPF (Nominal Protection Factor), laboratuvar koşullarında yapılan testler sonucunda ulaşılan değer

• APF (Assigned Protection Factor),oluşabilecek en iyi koşullarda eğitimli kişilerle yapılan testlerin %95'i sonucu 

ulaşılan değer (kabul edilen maruziyet değerleri ülke kabullerinde farklı olduğu için, APF değerleri de ülkelere 

göre değişebilir)

• WPF (Workplace Protection Factor), doğrudan işyerindeki koşullarda kullanım sonucu ulaşılan değer

Pek çok ülkede APF değerleri yayınlanmadığı için hesaplamalarda NPF değerleri esas alınır. 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 6N EĞİTİMİ

Kişisel Koruyucu Donanım Programının en önemli unsuru kullanıcının eğitimi ve bilinçlenerek kendini korumak isteği ile kendisine 

teslim edilen kişisel koruyucu donanımını doğru bir şekilde kullanması ve bakımını yapmasıdır.

•  Neden KKD kullanması gerektiği,

 •  Ne Zaman, hangi koşullarda KKD kullanması gerektiği,

•  KKD' nin onu Ne Seviyede koruyacağı,

•  Nasıl giyeceği, takacağı ve taşıyacağını,

•  Ne Kadar süre kullanacağını, hangi durumlarda değiştireceğini,

•  Kullanımı bitince Ne Şekilde çıkarıp, temizliğini ve bakımını yapacağını

Bu eğitim; işe başlamadan önce, işbaşında, periyodik olarak düzenli, her ramak kala sonrasında, her kaza sonrasında, her sağlık 

kontrolü sonrasında ve her ihtiyaç görüldüğünde verilmelidir.

DOĞRU KORUMA SINIFINDA DOĞRU SOLUNUM KORUYUCU SEÇİMİ ve DOĞRU KULLANIM KRİTERLERİ

Tüm kişisel koruyucu donanımların seçiminde KKD 6'lı Seçim Yöntemi adımlarını uygulayarak optimum sonuca ulaşılabilir. 

Tehlikelerin belirlenip, insan vücuduna etkileri analiz edilerek, maruziyetin tespitinden sonra, işi yapan kişiye ve işe uygun doğru 

koruma sınıfında doğru kişisel koruyucu donanım seçimi gerçekleşecektir. Fazla koruma yapmak, yetersiz koruma yapmak, 

koruma yapmamak asıl amaç olan çalışanın korumasız kalması anlamına gelir. Üstelik bu süreçte hem fazla korumadan hem de 

yetersiz korumadan kaynaklı maddi ve ekonomik kayıplar da söz konusu olacaktır. 
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SEKTÖREL SOLUNUM TEHLİKELERİ VE RİSKLERİ

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 

OTOMOTİV, ÜRETİM, TAMİR, TADİL, BAKIM İŞ SÜREÇLERİ, SOLUNUM 

MARUZİYET VE ETKİLERİ

İş Süreci Maruziyet Solunum Etkisi

Araç Parçaları İşleme

Metaller
Döküm

Kırma / Öğütme

Kalıp Üretim

Makine ile İşleme

Dövme / Damgalama /
Mühürleme

Silika, Asbest,
Benzopiren

Silika

Silika, Izosiyanat

Metal İşleme Sıvı
Kimyasalları

Çekme Alaşımları

Asbestoz, KOAH, Akciğer
Kanseri, Silikoz

KOAH, Akciğer Kanseri,
Silikoz

Astım, KOAH, Akcier
Kanseri, Silikoz

Astım, Alerjik Pnomoni
(Zatürre)

Astım, Alerjik Pnomoni
(Zatürre)

Astım

Astım, Bronşit

İnterstisyel Fibrozis
(Akciğer Sertleşmesi)

Astım, KOAH

Astım

Astım

İzosiyanatKoltuklar ve Kolçaklar için
Köpük İşleme

Çekme/Enjeksiyon Kalıp

Serme

Stiren,
Polivinilklorid,
Polietilen

Naylon Yünü

Kaynak

Boyama

Yapıştırma

Kaynak Dumanı,
Nitrooksitler,
Ozon, Partiküller

İzosiyanat

İzosiyanat,
Epoksiler

Poliüretan

Köpük

Plastik Parçalar

Halı / Astar

Kaplama

Araç Montajı

Kaporta

Boya Hattı

Montaj

Kaynak: 2008, Michigan State University, Collage of Human Medicine, Respiratory Hazards in
the Automotive Industry

ege 
3021

ege 
2423

ege 
3021

X

X
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Kaynak: Environmental Health Perspectives, Vol 108, Supplement 4, August 2000

Dizel yakıt, haşere ilacı 
çözeltileri

Azot oksitleri, ozon, 
metaller

Mikroorganizmalar

Depo alanları

Kaynak operasyonları

Havyancılık, 
veterinerlik

Mukus zarı tahrişi

Bronşit, metal dumanı 
ateşlenmesi, anzem

Şarbon hastalığı, 
baklan gribi, 
papağan humması

Tahıl, saman, 
endotoksin (iç zehir), 
silaj, hayvan yemi, 
hayvansal yan ürünler, 
pamuk, 
mikroorganizmalar

Kategori

Organik Tozlar

İnorganik Tozlar

Gazlar

Kimyasallar

Haşere İlaçları

Gübre

Dezenfektan

Diğerleri

Çözücüler

Kaynak Dumanı

Hayvandan insana

bulaşan enfeksiyonlar

TARIM, PARK BAHÇELER, YEREL YÖNETİMLER, HAYVAN BARINAKLARI

Solunum Tehlikeleri ve Hastalıklar

Çevre Koşullar

Silikatlar

Hayvanların kapatılma 
operasyonları, ahırlar, 
silolar, hasat ve işleme 
operasyonları

Astım, astım benzeri 
sendromlar, ODTS 
(Organik toz toksik 
sendromu), kronik 
bronşit, animal 
byproducts (Çiftçi 
ciğeri)

Hasat, toprak ıslama Pulmoner broz, 
kronik bronşit

Amonyak, hidrojen 
sülfür, azotlu oksitler, 
metan, CO

Hayvan barınakları, 
silolar, gübrelikler

Astım benzeri 
sendromlar, 
trakeobronşit, silocu 
hastalığı, pulmoner 
ödem

Parakuat, 
organofosfatlar, 
fumigant

Susuz amonyak

Klor, dört bileşenli 
blieşikler

Uygulayıcılar, tarla 
çalışanları

Tarladaki uygulamalar, 
depolar

Mandra Ahırları, 

Pulmoner broz, 
pulmoner ödem, 
solunumyolları kasıncı

Mukus zarı tahrişi, 
trakeobronşit

Solunum tahriş 
ediciler, solunum 
yolları kasıncı

Kaynak

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 

ege 
3011

ege 
2403 P1

X

X

ege 
4023

X

ege 
3021

ege 
700
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MOBİLYA / ORMAN ÜRÜNLERİ / AHŞAP İŞLEME

Ağaç tozlarının sebep olduğu rahatsızlıklar (Kaynak HSE, 2012)

Ağaç Türü

Akçaağaç

Kızılağaç

Dişbudak

Kayın

Huş

Lübnan Sediri

Kestane

Akçaağaç

Meşe

Çam

Kavak

Ladin

Teak

Porsuk

Sağlık Üzerine EtkisiKullanım Yeri

Konstrüksiyonlar, oyuncaklar, 
fırça kolları

Konstrüksiyonlar, oyuncaklar, 
fırça kolları 

Marangozluk, spor ürünleri 

Mobilya, kaplama, el aletleri, 
müzik aletleri

Mobilya, kağıt ve kağıt Hamuru, 
kaplama

Kapı, marangozluk, 
bahçe mobilyası

Mobilya, Mutfak Aletleri, Kapı, 
Kaplama 

Zemin Kaplamada, Mobilya, 
Spor Aletleri

Mobilya, Zemin Kaplama, 
Panel, Varil 

Konstrüksiyon, Kapı, Mobilya, 
Palet 

Oyuncak, Palet, Etajer, Kibrit, 
Ağaç Yünü

Konstrüksiyon, Telefon Direkleri, 
Palet 

Marine, Birleştirmelerde

Oymacılık, Kabin Yapımı, 
Spor Aletleri

Deri İltihabı semptomları, 
Burun İltihabı, Bronşit

Deri İltihabı semptomları, 
Burun İltihabı, Bronşit

Akciğer Fonksiyonlarında Düşüş 

Deri İltihabı, Akciğer Rahatsızlığı, 
Göz Tahrişleri

Deri İltihabı Sendromu (Kereste Bıçkısı)

Burun iltihabı, Solunum rahatsızlığı

Deri İltihabı Sendromu

Akciğer Fonksiyonlarında Düşüş

Astım, Göz Tahrişleri, Aksırma 

Deri Tahrişi, Akciğer rahatsızlıkları

Öksürük, Göz Tahrişleri,

Solunum Düzensizlikleri 

Solunum Düzensizlikleri, Deri İltihabı

Deri İltihabı, Kalp Rahatsızlıkları

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 

ege 
4011

ege 
4013

ege 
3011

ege 
4013
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PLASTİK ENDÜSTRİSİNDE YAPILAN İŞLER VE İŞE GÖRE MARUZİYETLER

Proses
Kullanılan 

Malzemeler
Görev Yapılan İş

Maruziyet 
Faktörleri

Olası Maruziyet

Reçine
Hazırlama

Kalıplama
Makine

Operasyonları

Kalıplama
İşlemi

Enjeksiyon

Ekstrüzyon
(kalıptan 
çekme)

Üemeli Kalıp

Silindir
Kalenderleme

Karıştırma
Harmanlama
Kurutma

İzleme ve 
kalıp 
makinesine 
eğim verme

Reçinenin elle 
taşınması
Tank açma/
kapama
Kalıba hazırlama

Reçine ile 
direk temas

Toz/buhar/sıvı

Solunum ve 
deri yoluyla 

Çeşitli reçine 
formülleri ve 
katkı maddeleri
PVC, PP, PS, 
ABS, SAN, PC

Yüksek
(iş partiler halinde 
el ile yapılıyor ise)

Reçineyi hazneye 
dökme
Sıcaklık ve basıncı 
izleme ve 
kontrol etme
Ürünü kalıptan 
alma
Ürünün kenar 
çıkıntılarını 
düzeltme
Temizleme
Bakım

Reçine ile direk 
temas
Kalıp 
makinesinden 
eriyik boşalması
Eriyik 
tepkimesinden 
oluşan gaza 
maruziyet
Kenar çıkıntı 
temizliğinden 
partiküler 
maruziyet
Solunum ve 
deri yoluyla

Üründen çıkan 
gaz ve buharlar 
VC, AN, Stiren,
PAH, Fitalat, 
Metal buharı vb

Yüksek
(Kalıplama 
metoduna bağlı)

Kapalı ısıl işlem 
(havalandırma)

Sıcak plastik 
sürekli kalıptan 
çekilerek açık 
alana çıkar

Kapalı ısıl işlem 
(havalandırma)

Açık termal 
proses (büyük 
yüzey alanı olan 
üretimler)

Orta

Yüksek

Orta

Yüksek

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 

X

ege 
3011

ege 3021

ege 
4023

ege 
3011

ege 
2423

ege 
2403 P2
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Son İşleme
(Tamamlama)

Elde İmalat

Boyama ve
Süsleme

Plastik
Geridönüşüm

Fazlalıkları
kesme

Delme, kesme, 
zımparalama, 
parlatma, 
öğütme, 
ufalama

Plastik ile direk 
temas
Tepkimesi devam 
eden üründen 
buhar / duman
Delme, kesme, 
zımparalamadan 
ötürü partikül 
solunumu
Cilttten emilim

Solunum ve 
cilt emilimi

Monomerler, 
katkı maddeleri, 
plastikleştiriciler, 
stabilizörler

Yüksek - Orta

El ile plastik 
ürünü 
şekillendirme

Yapıştırma, oyma, 
eğip bükme, torna, 
taşlama, kaynak, 
dikiş vb

Yapıştırıcı buharları,
İnce partiküller,
Duman
Yağ sis ve buharı
Indüksiyon kaynak 
dumanı

Solunum ve 
cilt emilimi
Yapıştırıcı, tutkal 
gaz ve buharı, 
toz, buhar, 
soğutma suyu 
buharı, 

Yüksek

Yüksek - OrtaEl ile plastik 
ürünü 
boyama 
ve süsleme

Sprey boyama, 
elektrostatik 
spreyleme, 
daldırma boyama, 
kaplama, 
perdeleme, 
fırçalı boyama

Uçucu gaz ve 
buharın solunum 
ve ciltten emilimi

Solunum ve 
cilt emilimi
Çözücü (solvent) 
Toluen, Trikloretilen, 
Aseton vb. 
Klorlanmış 
poliolennle 
astarlama
Akrilik cila, emaye 
ve boya, polyester, 
epoxy

YüksekPlastiklerin 
yeniden 
öğütülmesi

Hurda plastiklerin 
öğütücüde 
öğütülmesi

Plastik 
partiküllerinin 
solunumu ve 
ciltten emilimi

Silika, pudra(talk) 
gibi dolgu 
maddelerine, 
metallere, 
stabilizörlere ve 
pigmentlere 
maruziyet

Arındırma /
Temizleme

Operasyonları

YüksekReçine 
artıklarını 
temizleyip 
yeni reçine 
hazırlama

Eski reçineleri 
çıkarmak için, 
yüksek ısıda 
kalıplama 
makinalarını 
temizleyici 
maddeler ile 
çalıştırma
Çözücü kullanarak 
temizlik

Termal 
bozunmadan 
oluşan yoğun 
buhar, duman ve 
gazların solunumu 
ve ciltten emilimi

Termal 
bozunmadan 
çıkan çeşitli 
kimyasallara 
maruziyet
Benzen, 
bensopiren, 
dioksan, 
formaldehit, 
butadien, akrolein, 
akrilonitril

PLASTİK ENDÜSTRİSİNDE YAPILAN İŞLER VE İŞE GÖRE MARUZİYETLER

Proses
Kullanılan 

Malzemeler
Görev Yapılan İş

Maruziyet 
Faktörleri

Olası Maruziyet

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 

ege 501 V

ege 601 V

ege 4023

ege 4023

ege 3011

ege 600

X
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SERAMİK SEKTÖRÜNDE SOLUNUM TEHLİKELERİ

Silika, quartz kristalleri

Kil, kaolen, pudra, kalsiyum karbonat, kalsit, kalker, dolomit tozu 

Feldispat (potasyum, sodyum, kalsiyum, aluminyum silikat) alumina, magnezit metal oksit, alkali bileşik, 
Wollastonit (CaSiO ), yapıştırıcı kimyasallar, ergime kimyasalları3

Sır reçetelerinde bulunan kimyasallar, SiO ,  Al O , Li O, K O, Na O, BaO, CaO, MgO, SrO, P O , ZrO , 2 2 3 2 2 2 2 5 2

TiO , SnO , CeO , ZnO, B O  kaynakları, Arsenik oksitler, Fluor2 2 2 2 3

Boyalarda bulunan kimyasallar, Demir oksitler, Mangan oksit, Bakır oksit, Kobalt oksit, Krom oksit, 
Nikel oksit, Uranyum Bileşikleri, Selenyum Bileşikleri, Antimum oksit, Molibden oksit, Vanadyum oksit, 
Wolfram, Kadmiyum oksit, TiO , 2

İşlemede kullanılan yapıştırıcı kimyasallar, solvent (çözücü), cila, montaj metal tozları

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 

ege 3021

ege 2433

ege 4015

X
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOLUNUM MARUZİYETİ

Hastalık (Tanısı Konmuş veya Şüphelenilen)

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 

Görevli Solunum Koruma

Hava yoluyla bulaşmaya karşı önlem gerektiren 

hastalıklar

(Şarbon / basil gibi aerosol spor içeren tozlar, 

Aspergil mantar enfeksiyonu, suçiçeği, zona, uçuk, 

kızamık, maymun çiçek virüsü (monkeypox), 

Ağır akut solunum sendromları (Corona virüs nCoV, 

SARS,), çiçek hastalığı, tüberküloz TB, yeni veya 

gelişmekte olan patojenler)

Rutin hasta bakımı görevlileri ve operasyonel 

destek görevlileri Aerosol (sıvı parçacık) oluşturan 

sprey, püskürtme vb. prosesler

(Endotrakeal entübasyon, Açık solunum ve hava 

yolu emme, Trakeostomi bakımı, Kardiyopulmoner 

resüsitasyon, Balgam indüksiyon, Bronkoskopi, 

Pulmoner fonksiyon testi, Otopsi, klinik, cerrahi ve 

laboratuvar, patojenleri aerosolize edebilecek 

prosedürler, Kemik testerelerinin çalıştırılması, 

santrifüjler, karıştırıcılar ve aspirasyon ekipmanı) 

Mevsimsel grip ve Viral Hemorajik Ateş (VHF) Rutin hasta  bakımı görevlileri ve operasyonel 

destek görevlileri Aerosol (sıvı parçacık) oluşturan 

sprey, püskürtme vb. prosesler 

(Endotrakeal entübasyon, Açık solunum ve hava 

yolu emme, Trakeostomi bakımı, Kardiyopulmoner 

resüsitasyon, Balgam indüksiyon, Bronkoskopi, 

Pulmoner fonksiyon testi, Otopsi, klinik, cerrahi ve 

laboratuvar, patojenleri aerosolize edebilecek 

prosedürler, Kemik testerelerinin çalıştırılması, 

santrifüjler, karıştırıcılar ve aspirasyon ekipmanı)

Damla / sıvı sıçramaya karşı önlem gerektiren 

hastalıklar

(Difteri, faringel, Tip B grip Haemophilus inuenzae, 

Epiglottis, Grip virüsü, Menenjit, Menengokok, 

Kabakulak, Mikoplazma Pnömoni, B19 Parvovirüs, 

Boğmaca, Farenjit, Adenovirüs Pnömoni, Rinovirüs, 

Streptokok, Pnömonik veba / Yersini pestis, 

Rinovirüs, Kızamıkçık, Cilt yanık ve yaraları, Ciddi 

invaziv hastalık, Viral kanamalı ateş nedeniyle Lassa, 

Ebola, Marburg, Kırım-Kongo ateş virüsleri)

Rutin hasta bakımı görevlileri ve operasyonel 

destek görevlileri ile Aerosol (sıvı parçacık) 

oluşturan sprey, püskürtme vb. proseslerde 

* çalışanlar

*(Endotrakeal entübasyon, Açık solunum ve 

hava yolu emme, Trakeostomi bakımı, 

Kardiyopulmoner resüsitasyon, Balgam 

indüksiyon, Bronkoskopi, Pulmoner fonksiyon 

testi, Otopsi, klinik, cerrahi ve laboratuvar, 

patojenleri aerosolize edebilecek prosedürler, 

Kemik testerelerinin çalıştırılması, santrifüjler, 

karıştırıcılar ve aspirasyon ekipmanı)

Yeni patojenler, pandemik grip, salgınlar 

Kaynak: OSHA, 2015, Hospital Respiratory Program

ege 600

ege 700

ege 600

ege 700

ege 600

ege 700

ege 700



Metal

Alüminyum

KAYNAK VE DÖKÜM İŞLERİNDE ERİYİK METAL SOLUNUM MARUZİYETİ

Sağlık Etkileri Solunum KorumaEriyik İçeriği

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 

Berilyum

Kadmiyum

Krom

Bakır

Floridler

Demir

Kurşun

Magnezyum

Manganez

Molibden

Nikel

Silikon

Teneke

Titanyum

Vanadyum

Çinko

Kaynak: Spear, 2004, Welding Metal Fume Exposure

43

Bazı alaşımların bileşenleri (bakır, çinko, 
çelik, magnezyum, pirinç ve dolgu 
malzemeleri)

Sertleştirici ajan, bakır, magnezyum ve
alüminyum alaşımları

Kaplanmış malzemeler ve / veya çinko 
alaşımları içerisine alınabilir ve 
elektrotlardaki akışkanların üretiminde 
kullanılabilir.

Çoğu paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı 
malzemelerde bulunur. 
Kaplama malzemesi olarak da kullanılır.

Pirinç, bronz gibi alaşımlara dahildir.

Hem alçak hem de yüksek alaşımlı 
çelikler için elektrot kaplamaları ve akı 
materyalindeki ortak bileşen.

Tüm çelik kaynak işlemlerinde ana partikül.

Lehim, pirinç ve bronz alaşımlarda 
yaygındır. Çeliklerde astar / kaplamada da 
bulunabilir.

Haf metal alaşımlarında bulunur.

Çoğu kaynak işleminde bulunur.

Bazı çelik alaşımlarında, paslanmaz çelik 
ve nikel alaşımlarında bulunur.

Paslanmaz çelik ve diğer yüksek alaşımlı 
malzemeler, kaynak çubukları ve kaplama 
çelikten imal edilmiştir.

Çoğu kaynak sarf malzemesinde bulunur.

Bazı lehim alaşımları ve bronzlarında 
kullanılır.

Birçok ux-cored elektrotlarda ve kapalı 
elektrotların kaplamasında ortak bileşen.

Bazı çelik alaşımları, paslanmaz çelik 
ve nikel alaşımlarında bulunabilir.

Galvanizli ve kaplanmış metalin ortak bileşeni.

Akciğer hasarı, tahriş

Kanser (akciğer), berylliosis

Böbrek hasarı

Tahriş, dermatit, karaciğer, 
böbrek, solunum, kanser

Tahriş, gastrointestinal sistemde 
hasar, metal dumanı ateşi

Tahriş, kemik hasarı, oroz

Siderosis (yani akciğerlerin 
pigmentasyonu)

Merkezi sinir sistemi, kan, böbrek, 
üreme sistemi

Tahriş, metal dumanı ateşi

Merkezi sinir sistemi, akciğer
hasarı, üreme

Tahriş, akciğer hasarı, merkezi 
sinir sistemi

Dermatit, pnömokonyoz, santral 
sinir sistemi, kanser, akciğer hasarı

Tahriş, ateş

Stanoz (yani benign akciğer 
hastalığı), merkezi sinir sistemi, 
irritasyon, immünotoksisite

Akciğer hasarı

Tahriş, akciğer hasarı

Metal dumanı ateşi

ege 3021

ege 3011

ege 3011

ege 4021

ege 4023

ege 4023
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TLV as TWA 
(alveole 

ulaşabilir*) 

(mg/m
3
)

*respirable/alveolar

0,002

4

1,5

0,01

Kimyasalın İngilizce Adı

2-(ACETYLOXY)BENZOIC ACID

ADIPIC ACID

ALUMINIUM OXIDE
ALUMINIUM POWDER

AMMONIUM SULFAMATE
ANTIMONY

AZODICARBONAMIDE

BARIUM
BARIUM SULFATE

BENZOIC ACID

BERYLLIUM

BISPHENOL A
BORON OXIDE

BUTYLATED HYDROXYTOLUENE

CADMIUM OXIDE
CALCIUM ARSENATE

CALCIUM CYANAMIDE

CALCIUM FLUORIDE
CALCIUM HYDROXIDE

CALCIUM OXIDE

CALCIUM SILICATE (non-brous, <1% 
crystalline silica)

CALCIUM SULFATE (ANHYDROUS)

CESIUM HYDROXIDE
CHROMIUM

COPPER

CRYOLITE

Kimyasalın Türkçe Adı; Sinonim Adı

2-(Asetiloksi)benzoik asit; asetisalisilik asit

Adipik asit

Alüminyum oksit; Alümina
Alüminyum tozu, Piroforik

Amonyum sülfamat; Sülfamik asit
Antimon; Stibyum

Azodikarbonamid; Azodiformamid

Baryum
Baryum sülfat; Barit

Benzoik asit; Fenil karboksilik asit; Fenil formik

Berilyum

Bisfenol A
Boron oksit; Anhidrid borik asit

Bütil hidroksitoluen

Kadmiyum oksit
Kalsiyum arsenat

Kalsiyum siyanamid; Kalsiyum karbimid

Kalsiyum orid
Kalsiyum hidroksid; Kalsiyum hidrat

Kalsiyum oksit

Kalsiyum silikat; Silisik asit; 

Kalsiyum sülfat

Sezyum hidroksit; Sezyum hidrat
Krom

Bakır

Kriyolit; Sodyum hekzaoraluminat

CAS Numarası

50-78-2 

124-04-9 

1344-28-1 
7429-90-5

7773-06-0 
7440-36-0 

123-77-3 

7440-39-3 
7727-43-7 

65-85-0 

7440-41-7 

80-05-7 
1303-86-2 

128-37-0 

1306-19-0 
7778-44-1 

156-62-7 

7789-75-5 
1305-62-0 

1305-78-8 

1344-95-2 

7778-18-9 

21351-79-1 
7440-47-3 

7440-50-8 

15096-52-3

TLV as TWA 
(solunabilir*) 

(mg/m
3
) 

*inhalable

5

5

1
1

10
0,5

0,02

0,5
0,3

0,5

0,00005

10
10

2

0,01

0,5

2,5
1

2

10

4

2
2

1

1

Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri 
(OEL)

5

1,5

DIATOMACEOUS EARTH (UNCALCINED)

DINITOLMIDE

DIPHENYLAMINE

FERRIC OXIDE

FERROCENE

GRAPHITE (NATURAL)

HAFNIUM POWDER

HEXACHLOROBENZENE

Kireçleşmemiş silisli toprak

Dinitolmid; Dinitro metilbenzamid

Difenilamin; N-fenilanilin

Demir oksit

Ferrosen; disiklopentadienil demir

Grat (doðal)

Hafnium

Hekzaklorobenzen; HCB; Perklorobenzen

61790-53-2 

148-01-6 

122-39-4 

1309-37-1 

102-54-5 

7782-42-5 

7440-58-6

118-74-1

4

1

5

10

4

0,5

0,002

KİMYASALLARIN MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 
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TLV as TWA 

(alveole 
ulaşabilir*) 

(mg/m
3
)

*respirable/alveolar

2

4
0,05

3

4

1

Kimyasalın İngilizce Adı

ISO-PHTHALONITRILE

KAOLIN
MAGNESIUM CARBONATE

MAGNESIUM OXIDE
MANGANESE

MOLYBDENUM

NICKEL METAL
PARACETAMOL
PARAFFIN WAX

PENTAERYTHRITOL
PERHYDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-
TRIAZINE

PHOSPHORIC ACID
PHOSPHORUS PENTASULFIDE

PHTHALODINITRILE

PICRIC ACID
PLATINIUM

POLYETHYLENE GLYCOL (200-600)

Kimyasalın Türkçe Adı; Sinonim Adı

Izo-ftalodinitril; m-disiyanobenzen

Kaolin; Alüminyum silikat; Çin kili
Magnezyum karbonat, Magnezit

Magnezyum oksit
Mangan

Molibdenum

Nikel Metali
Parasetamol; Asetaminofen
Paran cila; petrol cila; hidrokarbon cila

Pentaeritritol; Tetrametilolmetan

Perhidro1,3,5trinitro1,3,5triazin; Siklonit; RDX

Fosforil asit; Ortofosforik asit
Fosfor pentasülfür; Difosfor pentasülfür

Fitalonitril; o-Benzendinitril

Pikrik asit; 2,4,6-trinitrofenol
Pilatinyum; 

Polietilen glikol; Oksietilen polimer; PEG

CAS Numarası

626-17-5 

1332-58-7
546-93-0 

1309-48-4 
7439-96-5 

7439-98-7 

7440-02-0 
103-90-2 
8002-74-2 

115-77-5 

121-82-4 

7664-38-2 
1314-80-3 

91-15-6 

88-89-1
7440-06-4 

25322-68-3 

TLV as TWA 

(solunabilir*) 

(mg/m
3
) 

*inhalable

5

10

10
0,2

10

1,5
10
2

10

0,5

2
1

1

0,1
1

10

Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri 
(OEL)
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Yukarıdaki ürünler tavsiye niteliği taşır. Koruma sınıfları kişisel maruziyet ölçüm değerlerine göre hesaplanarak tespit edilmelidir. Modelleri işe ve işi yapan kişiye göre belirlenmelidir. 
Aktif karbonlu maskeler ortamdaki kimyasal gaz /buharı izin verilen mesleki maruziyet değerlerin altında ise önerilebilir. 
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