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Poliüretan kaplamalar ile sprey boyama sırasında  
etkin solunum koruması



Poliüretan kaplamalar nedir ve ne için kullanılır?
Yüksek dirençleri ve iyi yapışma özellikleri sayesinde poliüretan 
kaplamalar otomotiv boyaları, ahşap ve mobilya cilaları, 
korozyon koruması ve zemin sızdırmazlık materyalleri olarak 
kullanılır. Kaplama sırasında genellikle reçine ve sertleştiriciden 
(izosiyanat) oluşan iki bileşenli bir sistem (2C) kullanılır. Reçine 
ile izosiyanat arasındaki kimyasal tepkime sonucu istenen 
poliüretan kaplama katmanı oluşur.1

Poliüretan kaplamalarla çalışmak neden zordur?
İzosiyanat ve reçineden çözücüler içeren aerosoller, sadece 
işlenen parça üzerine tutunmakla kalmaz, çevredeki havaya 
da yayılır. Aerosoller son derece ince, görünmez buğular 
olup yeterli koruma olmadığında üst solunum yolu üzerinden 
akciğerlere girebilir. Bu da ağır, kronik hastalıklara yol açabilir.

İzosiyanat neden bu kadar tehlikelidir? 
İzosiyanatların insan vücudu üzerinde bir hassaslaştırma etkisi vardır. Bu da alerjileri tetikleyebilecekleri anlamına gelir, 
bunlardan en yaygın olanı da izosiyanat astımıdır. Tek bir olayda düşük konsantrasyonlara maruz kalmak bile solunum 
yolunda öksürme dürtüsü, baskı hissi, soluk borusunda yanma veya astıma benzer şekilde nefes darlığı gibi bir reaksiyona 
neden olabilir.2

Bir kaplamanın izosiyanat içerdiğini nasıl belirleyebilirim? 
Kaplamanın izosiyanat içerdiği, üretici tarafından belirtilmelidir. Hem ambalajda hem de ürün güvenliği bilgi formunda 
uygun bir bildirim bulunmalıdır.
1 Bkz. “Beschichtungsstoffe” [Kaplama maddeleri], Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin, Nisan 2015, s. 5.

2 Bkz. Mesleki hastalıklar hakkında açıklayıcı broşür No. 1315, Alman Sağlık Bakanlığı tebligatı, Federal İş Gücü Gazetesi (BArbBl.) 3/2004, s. 3.

Poliüretan kaplamalar: Avantajları ve tehlikeleri

Boyalar, tinerler, boya sökme maddeleri ve epoksi ile poliüretan reçineler, boyama ve kaplama 
işlerinde yaygın olarak kullanılan ürünlerdir. Bu ürünler çoğunlukla izosiyanat içerir: di- ve 
poliizosiyanatlar, poliüretan (PU) kimyasalların yapı taşlarını oluşturur.
Ancak sağlık üzerindeki olumsuz etkileri yüzünden poliüretan kaplamalarla çalışmak sorunlu  
bir iştir ve çok sayıda soruyu akla getirir. Aşağıda, size en önemli cevapları sunuyoruz.

Çalışanlarınızı, izosiyanat içeren 
aerosollerden koruma
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Sertleştirici ile reçinenin polimerizasyonu

Poliüretan, akrilat ve epoksi, reaktif sistemlerdir.

Sertleştirici  
(di)izosiyanat

Reçine 
(poliol) 

Son kat 
(poliüretan) Çözücü

Kaplama işlemi

Sprey tabancası Atomize kaplama İşlenen parça
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ÇALIŞANLARIMI İZOSİYANATA KARŞI NASIL KORUYABİLİRİM? 

1)  İkame ile önleme 
Genel olarak mümkün olduğunda tehlikeli maddeler yerine tehlikeli olmayan maddeler kullanılmalıdır. Bu nedenle 
operasyonlarınızda izosiyanat içeren kaplama sistemleri kullanmaktan kaçınma imkanı olup olmadığını kontrol edin.

2)  Teknik koruyucu önlemler 
Alternatif bir ürün kullanmak mümkün değilse, çalışanları korumak üzere teknik önlemler uygulamaya sokmak şarttır: 
Sprey boyama sadece özel sprey atölyeleri veya sprey odalarında, işleyen bir havalandırma ve tahliye sistemi altında 
gerçekleştirilmelidir. Tahliye sistemlerine düzenli servis yapılmalı ve kirli tüm filtreler değiştirilmelidir. Hava basıncını 
optimum seviyeye ayarlayıp modern bir sprey tabancası kullanarak aerosol yükü daha da düşürülebilir.

3)  Organizasyon genelinde önlemler 
Diğer çalışanları tehlikeye sokmamak için sprey boyama daima diğer faaliyetlerden farklı bir yerde yapılmalıdır. 

4)  Kişisel koruyucu önlemler 
Tüm teknik ve organizasyon geneli koruyucu önlemler alınsa da çoğunlukla mesleki maruz kalma sınırları katbekat 
aşılır.3 Bu nedenle kaplama sırasında etkin koruyucu ekipman mutlaka şarttır. 

a)  Kaplama sırasında etkin koruyucu ekipmanı neler oluşturur?  
Kaplama sırasında etkin koruyucu ekipman, aşağıdakileri içerir:

 – Uzun kollu kıyafet (örn. tek kullanımlık tulum, tip 6)
 – Tek kullanımlık eldivenler (örn. nitrilden yapılmış)
 – Göz koruması (koruyucu gözlük, tam yüz maskesi veya solunum korumasının başlığı)
 – Solunum koruması

b)  Solunum koruması bağlamında nelere dikkat etmek gerekiyor? 
İzosiyanat ve çözücülerin sağlık tehlikelerine karşı korunmak için A seviye ve P seviye filtrelerin bir kombinasyonunu 
kullanmak gerekir (sonraki sayfadaki tabloya bakınız). Çoğunlukla toz maskesi olarak da bilinen parçacık filtreleyen 
yarım yüz maskesi, parçacık filtreleyen muflon malzemenin çözücü buharlarına karşı hiçbir koruma sağlamaması 
yüzünden yetersizdir.

3  İzin verilen mesleki maruz kalma sınırları hakkında ek bilgi, Tehlikeli Maddeler Komitesince yayınlanan TRGS 430  
“İzosiyanatlar – Güvenlik Kılavuzları ve Koruyucu Önlemler” içinde verilmektedir.

Poliüretan kaplamalarla sprey boyama 
sırasındaki koruyucu önlemler



Basınçlı hava hortumu ünitesi
Başlıklı Dräger X-plore® 9300

Hava temizleyici respiratör
Tam yüz maskesi veya yarım yüz maskesi,  

başlığı veya vizörü olan Dräger X-plore® 8500*

Yarım yüz maskesi
Dräger X-plore® 3300 ‟Kaplama seti” veya 

tam yüz maskesi Dräger X-plore® 5500

SOLUNUM KORUMASI TÜRÜ

Çember hava şebekesi borusu, depolama tüpü 
veya kompresör üzerinden basınçlı hava beslemesiA2 P R SL A2 P3 filtre

FİLTRE

TH3 başlık = koruma faktörü 100
TH3 başlık = koruma faktörü 100

TM2 yarım yüz maskesi = faktör 100
TM3 tam yüz maskesi = faktör 500

Yarım yüz maskesi = koruma faktörü 30
Tam yüz maskesi = faktör 400

ONAY ARDINDAN NOMİNAL KORUMA FAKTÖRÜ

Yok. G26 uyarınca önleyici bakım gerekmezYok. G26 uyarınca önleyici bakım gerekmez* >5 mbar (kombine filtre sayesinde)  
G26-2 zorunlu önleyici bakım

SOLUNUM DİRENCİ

Kullanma süresi kısıtlaması yokKullanma süresi kısıtlaması yok**
120 dak. kullanma süresi (yarım yüz maskesi)
105 dak. kullanma süresi (tam yüz maskesi)
30 dak. duraklama, vardiya başına 3 kullanım

DGUV-R-190 UYARINCA KULLANMA SÜRESİ KISITLAMASI

Hava temizleyici respiratör ile aynı konfor 
seviyesinde solunum koruması çözümü. Filtre 
değişimi sorununu ortadan kaldırır. DIN EN 

12021 uyarınca solunum havası kalitesine sahip 
basınçlı hava altyapısı gerekir.

Çalışanlar açısından maksimum konfor 
ve daha az yük sunan solunum koruması 
çözümü. Önleyici bakım gerekmediği ve 
kullanma süresi kısıtlaması olmadığı için 

işverenler açısından daha düşük maliyetler.

Kısa süreli faaliyetler için uygun fiyatlı  
giriş seviyesinde bir çözüm. Tam yüz 

maskesi, solunum korumasına ek olarak 
gözleri de korur.

SONUÇ

Uygun Dräger solunum koruması ürünleri
Hangi Dräger ürünleri, izosiyanatlara karşı solunum koruması sunar? İzosiyanat içeren maddelerle sprey boyama yaparken 
aşağıdaki solunum koruması ürünleri kullanım için uygundur:

Dräger X-plore® 8500

Başlıklı Dräger X-plore® 
9300 Dräger X-plore® 5500 

Dräger X-plore® 3300 

Dräger X-plore® 8000 
Başlık

* Tüm sistemin ağırlığı 3 kg altında olduğunda mesleki önleyici bakım zorunlu değildir (önleyici bakım önerilir).
** Bunu tam yüz maskesi ile kombine etmek de mümkündür. Ancak bu durumda DGUV R 112-190 uyarınca kullanım süresi 150 dakika ile kısıtlıdır.



Dräger'den solunum koruma cihazı da  
kiralayabilir miyim?

Evet, Kiralama Merkezimizde Dräger'den solunum koruma cihazlarını 
uygun fiyata hızlı ve kolayca kiralayabilirsiniz. 65.000'in üzerinde ürün 
kiralanabilmektedir. Tek yapmanız gereken oturum açmak, cihazları seçmek, 
bir zaman dilimi belirlemek ve talebinizi göndermek. 

Tüm ürünler, kişisel kiralama döneminize göre makul, günlük kiralık fiyatlarla sunulmaktadır. 
Şimdi kişisel alışveriş sepetiniz üzerinden ücretsiz bilgi talep edebilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız 
varsa lütfen bizi arayın. 

DAHA FAZLA BİLGİ VE İLETİŞİM AYRINTILARI İÇİN WWW.RENTALSHOP.DRAEGER.COM SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ.

      Şimdi

65.000'den fazla ürün –
          çevrimiçi!
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Bölgesel Satış Temsilcinizi 
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede  
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma 
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel  +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk 
@draeger.com


