
Kimyasal silahlar insan saghgma ag1r zararlar veren 
ve 6lume yol a~n zararh maddelerdir. Genellikle askeri 
amat;larla ku llamlan bu kimyasal maddeler sinir siste
minin fe lt; olmasma (sinir gazlan); get;ici karluk, sag1rhk, 
felt; ya da kusmaya; deride ve g6zlerde ag1r yamklara, 
solunum g(it;lugune yol at;arlar. Du§mandan saklanmak 
veya du§mam atlatmak amac1yla kuUamlan sis ve yangm 
bombalan ile dO~manm yerini saptamak amac1yla 
ku llamlan kimyasal yaprak d6kucUier ve ot dokuculer 
de kimyasal silah olarak kabul edilir. Oldurucll , yaralayJcl 
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ve tahri§ edici 6zellikler g6steren, sis ve yangm meydana 
getiren katJ , SIVI, gaz halindeki kimyasal silahlar kulla
nJlabilir. 

KiMYASAL SAVA$1N AMACI VE ONEMi 
Kimyasal sava§ta amat; t;ok fazla say1da insam 

6ldurmek; saf dl§l b1rakmak, du§manm herhangi bir 
araziden get;mesini engellemek, yiyecek, it;ecek ve 
diger malzemeleri kimyasal gaza maruz b1rakarak lojistik 
ve ordu donatJm destegini azaltarak saldm ve stratej i 
y6nunden du§mamn sava§ gllcunu ve yetenegini za-
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y1flatarak sava§l kazanmaklir. 
Kimyasal sava§ ve savunma iki ana 
unsurdan olu§maktad1r. Bunlar, 
(a) Kimyasal silah tehdidi; (b) Sa
vunma unsurland1r. Kimyasal silah 
tehdidi , ulkenin bir sava§ta maruz 
kalabilecegi ~e§itli cins ve 6zellikteki 
kim yasal sava§ ajanlanndan 
olu§maktadJr, 

KiMYASAL SiLAHLARA 
KAR$1 SAVUNMANIN 
UNSURLARI 
Kimyasal silahlara kar§l savunma 
unsurlanndan bazilan a§ag1da 
verilmi§lir; 

l.Ki§isel ve koruyucu donamm 
(NBC gaz maskesi ve suzgeci, ko
ruyucu elbise , eldiven ve bot, 

2 .Toplu korunm a sistemi , 
3.Tayin sistemi, 
4 .Dekontaminasyon sistemi , 
S. Koruyucu libbi malzeme, 
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6 .Egitim olarak Slralanabilir. 
Kimyasal silahlann ku llamm1, 

bunlan yasaklayan Lahey Konfe
ranslan kararlanna kaf§m, ilk olarak 
Birinci Dunya Sava§mda 6nem 
kazanml§tlr. 1915-18 arasmda Al
manlann ardarda geli§lirdikleri ze
hirli gazlar k1sa bir sure it;inde ililaf 
devletlerince de uretilip kullandmaya 
ba§lam1~1r. Ocak 1915'de Almanlar, 
ilk kez Polonyada Ruslara kaf§J kul
landiklan klor gaz1 ile ba§anh 
olamaml§lar ama 22 Nisan'da Ran
drea'da ingiliz ve Frans1zlara kar§l 
aym gaz1 kullandiklannda beklen
tilerinin 6tesinde bir taktik zafer 
kazanm1§lard1r. Bunun lizerine ililaf 
devletleri de bir yandan koruyucu 
ayg1tlar ve gaz maskeleri geli§tirirken 
bir yandan da klor gazl urelmi§lerdir. 
Almanlar'm oldurOcO bir gaz olan 
Fosgen'i ve toplarla ablan gaz mer
milerini ortaya t;Ikarmasmdan bir 

sure sonra itilaf devletleri de aym 
silahlan geli§tirmi§ ve gaz maskeleri
ni daha usrun bir hale getirmi§lerdir. 
1917'de Almanlar son derece zehirli 
bir gaz clan hardal gazm1 ingilizlere 
kar§l kullanml§ ve binlerce insanm 
6lumune neden olmu§tur. 1918'de 
her iki taraf da bu zehirli maddeyi 
buyuk ol~ude kullanmi§Iardir. 

iki sava§ aras1 donemde Milletler 
Cemiyeti 6nculugunde gert;ekle§
tirilen Cenevre Protoko!Uyle (1925) 
bu konuda daha kapsamh yasaklar 
getirilmi§tir. Ne var ki 2. Dunya 
Sava§l s1rasmda yeni kimyasal si
lahlar hava bombard1mam gibi yeni 
uygulama yollan geli§lirilerek yay
gin bi t; imde kullanilml§lir. Bu 
sava§ta iki taraf da buyuk 6lt;ude 
koruyucu malzemeler uretmi§lir. 

Kimyasal silahlann sava§la kul
lamlmas' ihtimaline kar§l haz1rhkh 
olunmahd1r. Acaba kendimizi bu 
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silahlara kar§l nasil ko
ruyabiliriz ? Zrrhh arac;lar ve 
ta§tyrcrlar giiniimiizde hemen 
hemen ya da tamamen gaz 
srzdrrmayacak kadar kapahdrr. 
Ancak ac;rk havada askerler 
llpkr siviller gibi koruyucu 
onlemler almak ya da eger 
varsa srgmaklara inmek zo
rundadrrlar. Ba§ka bir onlem 
gaz atacak aracr yan yolda tahrip etmektir. 

Zehirli gaz saldmsr , korkutucu bir psikolojik darbe 
elkisi yarallr. Saldmnm her an gelebilecegi korkusuna, 
yaprlan bombardrman ya da verilen alarmm yarattrgr 
panik ve etrafta gazdan etkilenerek yrgrlmr§ askerlerin 
iiziicii goriintiisii eklenir. Dii§manm gaz saldmsr 
kar§rsmda zamanmda giivenli yerlere c;eki lmek, c;ok 
disiplinli bir egitim gerektirir. Koruyucu elbise ve maskeler 
srkrcrdrr. Ba§kalanyla konu§mak imkansrzla§rr. Elle bir 
§eye dokunulamaz. Maskenin carnian bugulamr. Nefes 
almak giic;le§ir. En ufak hareket insam yo~ar, iistelik 
bir§eyler yemek de imkans!Zchr. SIZdrrmaz elbise zamanla 
rsur ve i<;indeki insam buram buram terletir. Gaz bom
bardrmam altmda hareket eden bir birligin Avrupa 
§artlannda hareket yetenegini % 20 ile % 40 olc;iisiinde 
kaybedecegi hesaplanmr§br. Orta Dogu §artlan altmda 
bu oran c;ok daha yiikseklere <;rkacakbr. Ostelik, birligin 
bazt gazlann kahcrhgr yiiziinden hiiciimdan giinlerce 
sonra bile bu te<;hizall <;tkarmamasr gerekir. 
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ZEHiRLi GAZLARIN BA~LICA 
ETKiLERi 

Sinir zehirleri: Solunum ya da deri 
yoluyla viicuda gec;erler. Kas 
hareketlerini diizenleyen kolin esteraz 
enziminin faaliyetini durduklanndan, 
bunlarla zehirlenen kimsede burun 
akmasr, gogiis srkr§masr, goz bebek
lerinin biiyiimesi sozkonusudur. 

Hareketten ahkoyanlar: Kusturucu 
ve gozya§arbcr alan bu gazlar genellikle karga§amn 
yab§tmlmasr i<;in kullamhr. 

Bogucular: Bu gazlar derhal solunum yollannda 
tahribata yol ac;arlar. 

Kan zehirleri : Solunum yoluyla emilir. Bir kan 
enzimi alan sitokrom oksidazm faaliyetini onlerler. 

Kabarcrk yaprcrlar: ilk etkileri , goziin etrafmda 
ktzanklrk ve kabarcrklarla ortaya <;tkar. Solunum yollanm 
ve kan hiicrelerini etkiler, elbiselerden gec;ebilirler ve 
buharlan giinlerce zehirli diizeyde kahr. 

KiMYASAL SAVA~ VE SAVUNMA 
KiMYASAL SAVA~ MADDELERiNiN GENEL 
AYIRIMI 

Fiziksel durumlanna gore kimyasal silahlar; Katl , 
Srvr, Gaz ve Aerosol olmak iizere dart alt gruba aynhrlar. 
Hzyolojik etkilerine gore ise; 

a. Zehirleyici Kimyasal Maddeler; Sinir gazlan, yaklcr 
gazlar, kan zehirleyici gazlar, bogucu gazlar, uyu§turucu 
gazlar. 

b. Karga§ahgr Bastrran 
Gazlar; Gozya§artrct gazlar, 
Kusturucu gazlar 

c. Kimyasal Maddelerin 
Kullammlanna Gore; Sava§ 
gazlan, yangm maddeleri, sis 
maddeleri , bitki oldiiriiciiler. 

d .Arazide Kalma Ozel
liklerine Gore; Uc;ucu gazlar 
(abldtgr anda 10-30 dakikadan 
daha fazla kalmayan gazlardrr}, 
Kahcr gazlar (30 dakikadan 
daha uzun siireli kalan gazlardrr} 

SAVA~ GAZLARININ GENEL OZELLIKLERi 
Tiim sava§ gazlannm sahip olduklan bazr ortak ozellikler 
vardrr. Omegin, zehirleme gii<;leri c;ok yiiksektir. Renksiz, 
kokusuz ve havadan agrrdrrlar. Aynca,Ekimyasal yaprlan 
kolayhkla bozunmaz. iiretimleri kolay ve ucuzdur, 
havaya, suya ve diger kimyasal maddelere kar§r 
dayamkhdrrlar. 
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iMYASAL MADDELERiN SECi 
ULLANIMINI ETKiLEYEN GENE 
A 0 ER 

Kimyasal maddenin elkin bir §ekilde kullammr, onun 
fiziksei ve kimyasal ozellikleri ile meteorolojik §artlara 
baghdrr Kimyasal madden in etkinliginin suresi saldmda 
kullamlan maddenin fiziksel karakterine, miktanna, 
silah sistemine, kullamldrgr bolgenin arazi yaprsma, 
saldmya ugrayan kitlenin kimyasal maddeyi notralize 
etrne yetenegine baghdtr. 

Kimyasal Saidmya Hava ~artlanmn Etkisi: Srcaklrk, 
srcakhk farkl , riizgar, nem gibi meteorolojik parametreler 
kimyasal ajanlann performansmr etkiler. Ajanlann 
buharla§masr ve yayrlmasr srcakhk ve riizgar hrzr ile 
artar. Nemin fazla olmasr bazt kimyasal ajanlann etkin
ligini arbnr. Yagmur ise baz1 srvr ajanlanmn kontami
nasyonunu engelleyebilir. 

<;:izelgede bazr ajanlann hava §artlanna bagh olarak 
kahcrll!jl verilmi§tir. 

BAll KIMYASAL AJANLARIN KALiCililfl 
Krmyasal 
Savas Aianr Hava Sarllan 

Gune§li, hafif Nemli ve Karlr , -10 C Givan 
ruzgarlr 2 'c Ruzoarlr 10 'c 

GA 1-4 1/2-6SMT 1-2 GUN - 2 HAFT A 
GB 1/4-4SMT 1/4-1 SMT 1-2 GUN 
GD 2-5 GUN 3-36SMT 1-6 HAFTA 
vx 3-21 GUN 1-12SMT 1-16 HAFTA 
H 2-7 GUN 1-2 GUN 2-8 HAFT A 

b. Kimyasal Sava§ Maddelerinin Viicuda Girme 
Yollan: Buhar, Gaz ve Aerosol halinde zehirli maddeler 
solunum yoluyla, katr ve stvr tanecikler gibi zehirli 
maddeler deri yoluyla, yiyecek ve i<;ecek maddelerine 
bula§ffil§ zehirli maddeler ise sindirim yoluyla girerler. 

KiMYASAL SAVA~ MADDELERiNi 
KULLANMA §EKILLERi 
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<;:ok farkh §ekillerde kimyasal sava§ maddeleri 
kullamlabilir. Kimyasal sava§ maddelerinin fiziksel 
ozellikleri kullanrlma §ekillerini de belirler. Piiskiirtiicii 
aletler veya spray-tanklarla, srvr veya aerosol §eklinde, 
topc;u mermileri roket veya torpido mermileri ic;inde, 
mayrnlarla, fiizelerle, u<;ak bombalan ile kullanrmlan 
soz konusudur. 

SAVA~ GAZLARININ CE~iTLERi 
Yukanda da belirtildigi gibi oldukc;a farklr sayr ve 

<;e§itte kimyasal silah bulunmaktadrr. Sava§ gazlan, 
cilde temas ettigi, personel tarafrndan solundugu veya 
sindirim yolu ile almdrgr zaman olduriicii etkiler meydana 
getirirler. Sinir gazlan, yakrcr gazlar, kan zehirleyici 
gazlar, bogucu gazlar, kusturucu gazlar, goz ya§artrcr 
gazlar ve uyu§turucu gazlar, standart sava§ gazlanndan 
bazrlanna ornek 
olarak verilebilir. 

S A V A 
GAZLARININ 
G E N E L 
OZELLiKLERi 

Sava§ gazlanmn 
pek <;ogunda bu
lunan bazr ortak 
ozellikler a§agrda 
belirtilmi§tir. Sava§ 
gazlannrn hemen 
hepsinin zehirleme 
giicii c;ok yiiksektir, 
Renksiz, kokusuz 
ve havadan 
agrrdtrlar, bunlara 
ek olarak yaprlan 
kolayhkla bozul
maz, iiretimleri 
kolay ve ucuzdur. 
Aynca havaya, suya ve kimyasal maddelere kar§r da 
dayamklrdtrlar. 

a. Sinir Gazlan: Srvr, gaz veya buhar halinde bu
lunurlar. Renksiz ve tatstzdrrlar. Srvr halinde ise kah
verengidirler. Sinir gazlan sol unum ve cilt yoluyla vlicuda 
girer. Ki§inin sinir sistemini etkiler, kaslan felce ugratarak 
solunum ve dola§rm sistemlerini durdurup oliime neden 
olurlar. Sinir gazlan Tabun GA, Sann GB, Soman GD, 
VX Grubu, gazlardrr. G Grubu gazlan solunum yoluyla 
viicuda girer. Yeterli miktarda ahndrgr takdirde 1-2 
dakika ic;erisinde oliime neden alan gazlardtr. Oldiiriicii 
dozu 1 miligram kadardrr. VX Grubu sinir gazlan son 
zamanlarda geli§tirilmi§lir. G grubundan daha 
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6ldiiriiciidiirler. Buhar ise sol
unum sistemlerinden, stvt ise de
riden ahnabilir. Altldtklan yerlerde 
uzun siire kalabilirler. Oldiiri.icii dozu 
0.4 miligramdtr. 

1) Fizyolojik Etkileri: Sebepsiz 
agtz ve burun akmttst, gogus bkantk
ltgt , solunum gii~liigii , g6rme bu
lamkhgt, g6zbebeklerinin kii~iilmesi , 

kaslarda segirme, bulanlt ve kusma, 
a§trt terleme ve idrar tutamama, 
ba§ agnst , denge bozuklugu , 
§a§ktnltk, miskinlik, sebepsiz stc;ra
ma , c;trptnma, kama ve 6liim . 

2) Korunma: Sinir gazlanndan 
korunmak ic;in gaz maskesi , ko
ruyucu elbise, eldiven ve bot birlikte 
kullantlmahdtr. Stgmak veya s@nma 
yerine girilmelidir. Eger, sinir gazma 
maruz kalmmt§Sa, nefes tutulur ve 
6rtiinerek derhal kapah bir yere 
girilir. Yukanda belirtilen fizyolojik 
etkiler gori.ildiigiinde bir ATROPiN 
ignesi yapthr. (Etkileri gec;medigi 
takdirde 15'er dakika ara ile 2 nci 
Atropin ignesi daha yapthr) Cilde 
bula§mt§ ise pudra veya benzeri bir 
madde dokiiliir 5-10 dakika sonra 
sabunlu su ile ytkantr. Elbiselere 
bula§mt§ ise bula§an yer kesip althr 
veya elbise c;tkanhr. Goze kac;mt§ 
ise g6z su ile en az 30 saniye ytkantr. 

DiKKAT: 
SiNiR GAZINA MARUZ KAL-
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DIGINIZDAN EMiN Ol
MADIK«;A ATROPiN iGNESi 
YAPILMAMALIDIR. ATROPiN 
iGNESi KULLANILDIKTAN 
SONRA KASLARI 
GEV!?ETMEK i<;iN DiAzEPAM 
TABLETiNDEN I ADET ALIN
MASI GEREKMEKTEDiR . 

Evde bulunuluyorsa, gaz alarmt 
verilince daha 6nceden haztrlanan 
s@nma yerlerine gidilir. Ta§ttta bu
lunuluyorsa; ta§ttm kapt ve pence
releri , havalandtrma tesisalt kapattl
maltdtr. Riizgar kaT§tya altnarak htzla 
uzakla§thr. 

b. Yaktct Gazlar Genellikle stvt 
ve buhar halinde bulunurlar. Gozleri 
cildi veya solunum yollannt yakarak 
sorunlara neden alan ge~ etkili bir 
kimyasal sava§ maddesidir. Zehir
lenmenin belirtileri genellikle 4-6 
saat ic;erisinde ortaya c;tkar. Bazt 
~e§itleri act verir. Renkleri , renk
sizden koyu kahverengiye kadar 
degi§en yaglt stvtlardtr. Buhar ha
lindeyken normal olarak g6ri.inmez
ler. Bir ktsmt kokulu olup sanmsak, 
act badem, tbr gibi kokarlar (iperitler, 
Arsenikler) . 

1) Fizyolojik Etkileri: Gozlerde 
sulanma ve yanma. t§tga kaT§t du
yarhhk, g6z kapaklanntn §i§mesi, 
oksuri.ik ve bogulma hali, gozlerde, 
bogaz ve nefes borulannda iltihap
lanma, ciltte ktzankhklar ve kabar
ctklar, bulanlt ve kusma. 

2) Korunma: Goz kapaklan ac;tk 
tutularak bol su ile uzun sure ytkantr. 
Tene bula§an stvt yara temizler gibi 
surtmeden silinir. Koruyucu mer
hem siiruliir. Bol su ile ytkamr ve 
elbise temizlenir ya da c;tkanhp atthr. 

c. Kan Zehirleyici Gazlar Kahct 
olmayan c;abuk etkili gazlardtr. Kan
daki oksijenin vOcut doku ve hiicre
leri tarafmdan altnmasmt 6nleyerek 
oliime neden olurlar. (Hidrojen Si
yanur, Siyanojen Klorur, Arsin) 

1) Fizyolojik Etkileri: Burun ve 
bogazda tahribat, titreme ve 6k
siiriik, g6giis darhgt ve bogulma 

hali , solunum htzlanmast , giic; ve 
agtr solunum, ba§ agnst , ba§ don
mesi , sersemleme, bulanb ve kus
ma, bogazlarda ve nefes borusunda 
§iddetli act , §iddetli ba§ agnst. 

2) Korunma: Varsa maske taklhr, 
stgtnak veya s@nma yerine girilir, 
ac;tk ve temiz havaya c;tktltr. 

d. Bogucu Gazlar: Bogucu gaz
lar solunum yoluyla vOcuda girerler. 
Nefes yollan ve akcigerleri tahrip 
ederek solunum sistemini etkilerler. 
Akcigerler stvt ile dolar ve oksijen 
yetersizliginden oliime neden olabi
lirler. «;ok uc;ucu alan bu gruptaki 
gazlar genellikle renksiz ve yeni 
bic;ilmi§ c;aytr, c;iiriimii§ saman ve 
mtstr piiskiilii kokusu gibi kokulan 
vardtr (Fosgen , Difosgen) . 

1) Fizyolojik Etkileri: Gogiiste 
darltk ve solunum giic;liigu, 6ksuri.ik 
ve g6zlerde ya§arma, yorgunluk, 
dudaklarda morarma , burun ve 
bogazlarda tahri§ ve akmtt, bulanb 
ve kusma 

2) Korunma: Varsa maske talultr. 
Gazh ortamdan uzakla§thr. Stgmak 
ve stgmma yerlerine girilir. Oksijen 
cihazt uygulantr (Suni solunum yap
ttnlmaz) . 

e. Kusturucu Gazlar: Bu gazlar 
genellikle katt haldedirler. lsmdtkc;a 
buharla§tr, sonra yogunla§tr, zehirli 
aerosoller olu§tururlar. Kusturucu 
gazlar, gene! olarak ayaklanmalarda 
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ve karga§ahklan basttrmada kul
lamld@ gibi zehirli gazlann etkilerini 
arttrmak amactyla bu gazlarla da 
birlikte kullanthr. 

1) Fizyolojik Etkileri : Burun ve 
bogazda tahri§, 6ksiirme ve akstr
ma, bogazda ve nefes borusunda 
§iddetli act , bulanlt ve kusma, 
§iddetli ba§ agnst. 

2) Korunma: Varsa maske takthr. 
S@nak veya stgmma yerine girilir. 
Ac;tk ve temiz havaya c;tktltr. 

f. Gozya§arltct Gazlar Genellikle 
gozlerde yanma, ya§ gelmesi ve 
§iddetli ba§ agnst yapar. Ayaklanma, 
g6steri ve mitinglerde kullantlan 
gazlardtr. 

1) Fizyolojik Etkileri: Gozlerden 
bol ya§ gelmesi, cilt ve burun ic;eri
sinde ignelenme, §iddetli ba§ agnst, 
bulantt ve kusma. 

2) Korunma: Varsa maske takthr. 
Ovu§turmadan g6zler silinir. Su ve 
sabunla ytkamr 

g. Uyu§turucu Gazlar: Buhar ve 
aerosol halinde abhrlar. Solunum 
yoluyla etkilerler. Zihni ve fizyolojik 
bozukluklar felc; , korliik, sagtrhk ve 
aktl hastahklan yapar. 
1) Ftzyoloik Etkileri: Tansiyon yiik
selmesi, ba§ d6nmesi , kalp c;arpm
ltst , agtz ve ciltte kuruma, g6rO§te 
bulamkltk, kusma ve kabtzhk , 
uyu§ukluk ve sersemleme, hayal 
g6rme ve saytklama. 

2) Korunma: Varsa maske takthr, 
koruyucu elbise giyilir. Temizlenmek 
ic;in deterjan, sabun, su kullanthr. 

KiMYASAL KiMYSAL 
AMADDELERiN SECiM VE 
KULLANIMINI ETKiLEYEN 
GENEL FAKTORLER 

Kimyasal maddenin etkin bir 
§ekilde kullantmt, onun fiziksel ve 
kimyasal 6zellikleri ile Meteorolojik 
§artlara baghdtr. Kimyasal maddenin 
etkinliginin siireci saldmda kullantlan 
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maddenin fiziksel karakterine, mik
tanna, silah sistemine, kullantld@ 
bolgenin arazi yaptsma, saldmya 
ugrayan kitlenin kimyasal maddeyi 
n6tralize etrne yetenegine baghdtr. 

KiMYASAL SAVA~ 
KiMYASAL SAVA~ 
MADDELERiNDEN Ki~iSEL 
TEMiZLENME 

A. Ki§isel Temizlenme 
Kimyasal bir etkiye albnda kalan 

bir ki§i, ciddi yaralanmalardan hatta 
oliimden kac;mmak i~in miimkiin 
alan siiratle vOcudun ac;tktaki ktstm
lannt temizlemesi gerekir. Eger tem
izlenme c;abuk ve tam olarak 
yaptlmamt§ ise ilk yardtm tedbirleri 
gereklidir. Viicudun temizlenmesi 
ic;in uygun malzeme su, sabun veya 
koruyucu merhemdir. 

1) Gozlerin ve Yiiziin Temizlen
mesi: Kimyasal maddeler vOcudun 
deri ktstmlanna gore, gozlerden da
ha c;abuk emilirler. Sorunlardan 
kac;mmak ic;in gozlerin, yiizun ve 
maskenin temizlenmesi gereklidir. 
Temizlenmeye g6z, yiiz ve maskenin 
ic;erisinde biitiin kimyasal madde
lerin temizlendigine em in oluncaya 
kadar devam edilir. 

2) Cildin Temizlenmesi : Ciltten 
kimyasal maddelerin temizlenme
sinde htzh olmak gereklidir. Eger 
kimyasal madde cildin i~ine girerse 
temizlenme veya etkisiz hale getirme 
imkanstz olabilir. 

B. Ki§isel Donantmm Temizlen
mesi 

Ki§isel donantmm temizlenmesi 
ve temizlenme zamant a§agtda 
belirtilmi§tir. 

1) Koruyucu Maske: Kau<;uk 
maskenin dt§t stvt kimyasal gazlan 
emeceginden koruyucu maske 
kirlendikten sonra hemen temizlenir. 
Maskenin dt§ ktstmlan temiz bir 
bezle temizlendikten sonra su ile 

ytkantr. Maskenin i<; ktsmt temiz bir 

bezle silinir. 

DiKKAT: Filtre ve maske 

siizgec;lerine su degdirilmemesine 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

2) Elbise: Elbise a§agtda be

lirtilen §ekilde temizlenir. Kimyasal 

gaz buharlan etkisinde kalmt§ alan 

elbise giine§ t§@nda 4 ila 8 saat 

veya buton bir gece havalandmlmak 

suretiyle temizlenir. Kimyasal gaz 
buharlan etkisinde kalan kimyasal 

koruyucu elbise temizlemeyi gerek

tirmez. «;apt 1.3 cm'den daha biiyiik 

alan lekelerle kirlenen koruyucu dt§ 

elbiseler ve c;apt 3 mm den daha 

biiyiik alan lekelerle kirlenen em

prenye elbiseler tehlikelidirler. Bu 

durumda elbise derhal <;tkanhr ve 
ilk ftrsatta degi§tirilir. 

3) Botlar : Deri botlar 

kirlenmeden sonra milmkiin olur 
olmaz sabunlu su , su veya kire<; 
kaymagt ile temizlenir. Temizlendik

ten sonra yaktct gazlann botlardan 
gec;i§ini geciktiren koruyucu yag 

kullanthr. 

KAYNAKLAR 
http://www.sivilsavunma.com/ do
syalar/kss.htm 

http ://www.sanalhoca .com 

!kimya/yasamsallar!kimyasalsilahl 
ar.htrne 
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