
 

 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

KLOR 

GBF NO : 200-004  

TARİH : EYLÜL  98                                                   CAS NO: 7782 - 50-5 

 

1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE ŞİRKETİN TANIMI 
 

Ürün Adı : Klor 
Formül  : Cl2 
  
  

 

2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ VE İÇİNDEKİ MADDELER HAKKINDA BİLGİLER 
 

Maddenin Kimyasal Adı : Klor 
Sinonimler : Klor 
Sınıflama & Sembol : : Sınıf A, Sınıf C, Sınıf D, Sınıf E 

  R:23 - 36 / 37/38 ;   S: 7/9-44 
 

3-) TEHLİKE TANIMI 
 

En Önemli Tehlikeleri : Zehirli Madde 
Özel Tehlikeleri :Basınçlı gaz,korozif madde, tehlikeli reaktif ve zehirli madde. 
 

4-) İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 
 

Teneffüs edilirse  : Hastayı açık havaya çıkarın, solunumu ve kalp atışlarını 
kontrol edin. Solumuyorsa, suni teneffüs yaptırın. Solunum 
zorluğu varsa, oksijen verin. Derhal doktor çağırın. Doktorun 
müdahaleyi, semptomları kontrol altında tutarak, klinik 
şartlarında yapması gerekir. Zehirlenmeye karşı bir tepki 
yoktur. Bronchodilatorler bazı semptomların tedavisinde 
kullanılmalıdır. Aşırı klora maruz kalmış hasta geç çıkabilen 
etkiler nedeniyle bir süre gözetim altında bulundurulmalıdır. 

Deriyle temas ederse : En az 20 dakika akan su ile, temas eden yerleri yıkayın. 
Derhal kirlenmiş elbiseleri çıkarın. Doktor çağırın. Sıvı klor ile 
yanma olup olmadığını kontrol edin.. 

Gözle temas ederse : Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akan, ılık suyla 
yıkayın. Kirli suların etkilenmeyen göze gitmemesine dikkat 
edin. Derhal doktor çağırın. 

Yutulursa : Gaz olduğu için yutulması sözkonusu değildir. 
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5-) YANGINLA MÜCADELE  
 

Uygun yangın söndürme 
maddesi 

: Püskürtülen su, CO2, kuru kimyasallar. 

Emniyet nedeniyle 
kullanılmaması gereken yangın 
söndürme elemanı 

: Dökülen sıvı klora yada sıvı klor sızan deliğe su 
tutmayınız. 

Spesifik zararları : Havada yanıcı değildir, klorla yanma reaksiyonu veren 
maddeler aynı havada olduğu gibi yanarlar. Çoğu 
madde ile patlayıcı ve şiddetli bir şekilde reaksiyona 
girer. Tehlikeli yanma ürünleri,  kloritleri oluşturur. 

Specific metodlar : -- 
İtfaiyeciler için özel koruyucu 
ekipman 

 
: Pozitif basınçlı, tam yüz maskeli hava tüplü solunum 

cihazı ve koruyucu giysi. Klor silindirlerini soğutmak ve 
buharlarını tutmak için su sisi kullanın. 

 

6-) KAZA SONUCU  DÖKÜLME, SIZINTI GİBİ OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER 
 

Kişisel önlemler : Klorla kirlenmiş alanı terkedin. Girişi yasaklayın. 
Personel kontrol tedbirleri konusunda eğitilmelidir. Klor 
delikleri ile mücadele için Klor Enstitüsü Acil Müdahale 
kiti bulundurulmalıdır. Hatlardaki yada vanalardaki 
delikler amonyak buharı ile belirlenir. Klor gazı 
havadan 21/2 oranında daha ağırdır ve yere doğru 
çöker. Koruyucu elbise, kimyasal koruyucu giysi, 
tamyüz maskeli, pozitif basınçlı ve hava tüplü solunum 
cihazı kullanın.   

Çevresel önlemler : İlgili yetkili mercileri uyarın. Klor, soda çözeltisi, kostik 
soda çözeltisi ve sulu kireç ile absorblanıp nötralize 
edilebilir. Su sisi herhangi bir delikten kaçan kloru 
azaltmak ve çöktürmek amacıyla yararlı olabilir. 
Deliklere su tutulmamalıdır, çünkü daha kötü hale 
getirebilir. 

 

7-) KULLANMA VE  DEPOLAMA 
 

Kullanma : Tehlikeli, zehirli gaz, azami dikkatle taşıyın.Buharlarını 
solumayın. İşin tabiatına uygun koruyucu ekipman ve 
maske giyin. Kullanmadan önce ve kullandıktan sonra 
tahliye sistemi kullanın. Basınç sistemini öncelikle 
kullanın. Bütün delikleri acilen tamir edin. Eğer yerinde 
müdahale edilebiliyorsa klor silindirlerini hareket 
ettirmeyin.   
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TARİH : EYLÜL  98                             CAS NO: 7782 - 50-5 
 

7-) KULLANMA VE  DEPOLAMA 
 

Teknik tedbirler : Herhangi iki vana arasına emniyet vanası yerleştirin. 
Sistemdeki emniyet boşaltma vanası emniyetli bir 
alana ya da gaz yıkama sistemine bağlantılı olmalıdır. 
Geri emişi önlemek için çek valf kullanın. 

Kullanma : Isıdan, alevden, kıvılcımdan ve kolayca oksitlenebilir 
maddelerden uzakta, kuru ve iyi havalandırılmış 
alanlarda depolayın. Kümelenmiş tüm dolu ve boş 
silindirleri vana yukarda olacak pozisyonda tutun. 
Mümkünse silindir vana başlıklarını değiştirin. Silindir 
sıcaklıkları 51 °C’ asla geçmemelidir. 

Ambalaj malzemesi : Çelik basınçlı silindirler. 
Diğer önlemler : Yakınında kaynak yapmayın. Sıcak yüzeylerden ve 

alevden uzak tutun. Gaz kullanıldığında gaz 
silindirlerinin üzerindeki vanaların tamamen 
açıldığından emin olun. Mümkün olan en geniş ve 
yeterli havalandırılmış alanı kullanın. Boruları temiz ve 
kuru tutun. Klorun yüksek genleşme katsayısı 
yüzünden sıvı klor hatlarındaki blok vanalar arasına 
uygun genleşme odaları yerleştirilmelidir. 

 

8-) MARUZ KALMA KONTROLLERİ /KİŞİSEL KORUNMA 
 

Mühendislik önlemleri : Mekanik havalandırma (seyreltme ve bölgesel egsoz), 
proses veya personel çevresi, ve proses şartlarının kontrolu. 
Havalandırma sistemiyle atılan hava yerine yeterli miktarda 
havayı sağlayın. 

Hijyen Önlemleri : Gerekmez. 
Maruz kalma limitleri : TWA (TLV -TVA):0.5 ppm(1.5mg/m3) 8 saat için.                                      

KISA SÜRELİ MARUZ KALMA LİMİTİ(TLV-STEL): 1 ppm (3 
mg/m3) 15 dakika için  

Personel koruma ekipmanı : 
- Solunum sisteminin korunması : NIOSH önerileri: 5 ppm’ye kadar :Klora korumalı kartuşa 

sahip yarı yüz maskesi. 12.5 ppm’e kadar :Klora karşı koruyan 
kanisterli tam yüz maskesi. 25 ppm’e kadar: tam yüz korumalı 
oksijenli maske. 30 ppm veya bilinmeyen konsatrasyona girişte 
ve yüksek riskli alanlarda acil kaçış solunum cihazı önerilir. 
Emniyetli kullanımı sağlamak için eğitim ve uygunluk testi 
gereklidir.  

- Elllerin korunması : Sızdırmaz eldiven, neopren, PVC, veya kauçuk 
- Gözlerin korunması : Havalandırması olmayan gözlük ve yüz koruyucusu. Önerilen 

seviyelere uygun tam yüz maskesi. Bu kimyasalla çalışırken 
kontak lens kullanılmamalıdır. 

- Deri ve vücudun korunması : Sızdırmaz tulum yada diğer kimyasal resistan elbise. 
Sızdırmaz bot, neopren , kauçuk. 
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9-) FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 
 

Molekül Ağırlığı : 70.91 
Fiziksel görünüş : Sıvı veya gaz 
Renk : Yeşil-sarı gaz 
Koku : Karakteristik rahatsız edici koku. 
Kaynama noktası : -34.5 °C 
pH  : Ölçülemez. 
Buhar yoğunluğu(hava=1) : 2.45 
Parçalanma sıcaklığı : Ölçülemez. 
Suda çözünürlük( 20 °C’da) : 7.3 g/l  

 

10-) STABİLİTE VE REAKTİVİTE 
 

Stabilite : Stabil 
Reaktivite : Aşırı reaktif gaz yada sıvı, kuvvetli oksitleyici reaksiyonları 

sonunda oluşan maddeler patlayıcı olabilir. Su ile 
hidroklorik asidi oluşturmak üzere reaksiyona girer. 

Sakınılması gereken şartlar : Klor bazı metal ve plastik formlarına zarar verir Sadece klor 
için uygunluğu onaylanmış maddeleri kullanın. 

Sakınılması gereken 
maddeler 

: Metan, asetilen, etilen veya etan eğer gün ışığı yada bir 
katalizle ateşlenirse patlayıcı şekilde reaksiyona girer. Sıvı 
yada katı hidrokarbonlarla şiddetli bir şekilde reaksiyona 
girer (yanar yada patlar). İnce toz aliminyum, bronz, bakır, 
manganez, kalay, çelik ve demir klor ile şiddetli bir şekilde; 
patlayıcı olarak bile reaksiyona girer. Amonyak ve diğer 
azot bileşikleri klorla reaksiyona girer ve yüksek patlayıcı 
azot triklorürü oluşturur. Fosfor, bor, aktif karbon ve silikon 
oda sıcaklığında gaz klorla temas halinde ateşleyebilir. 

Tehlikeli bozunma ürünleri : Su buharı varlığında, klordan hidroklorik asit ve hipokloroz 
asit oluşabilir. . 

 

11-) TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ 
 

Akut toksisite : LD50 : Gerekmez.  
Soluma : Klor burun, boğaz ve solunum yollarını rahatsız edicidir. Aşırı 

maruz kalmaya bağlı belirtileri öksürük, solunum yetmezliği, 
göğüs ağrısı, bulantı, kusmadır. Maruziyetten saatler sonra 
akciğer şişliği ve kimyasal olarak akciğer etkilenmesi 
gelişebilir. Yüksek konsantrasyonlar bilinç kaybı ve ölüme 
neden olabilir. 
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11-) TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ 
 

Deri ile temas : Yüksek konsantrasyon ciddi rahatsızlıklara neden olur. 
Belirtileri yanma ve batma duyguları, kızarma ve su 
toplanmasıdır. Sıvıyla temas ciddi bölgesel rahatsızlık, su 
toplanması ve yanmalara neden olur. 

Gözle temas : Ciddi bir göz rahatsız edicidir. Belirtileri aşırı göz yaşı ile 
birlikte keskin ağrı(batma) ve yanma hissi şeklindedir. 
Sıvıyla direkt temas yanıklara, kalıcı zarara ve muhtemelen 
körlüğe yol açar. 

Yutma : Gaz için söz konusu değildir. Sıvısı ağrı, yanık susaması, 
abdominal kramplara, bulantı ve kusmaya sebep olabilir. 
Boğazda rahatsızlık ve şişlik nefes darlığına neden olur. 

Kronik toksisite : 5 ppm gaza uzun süre yada tekrarlanan maruziyet, solunum 
rahatsızlıkları, burun yanması ve diş minelerinin aşınmasına 
neden olur. Klora tekrarlanan maruz kalma koklama 
duygusunun kaybına neden olabilir.  

Kansejorenik etki : Bu madde Amerikan Ulusal toksikoloji programı kanser 
uluslararası araştırma ajansı veya işçi sağlığı ve iş güvenliği 
tarafından kansejoren olarak nitelendirilmemiştir. 

 

12-) EKOLOJİK BİLGİLER 
 

Ecotoksisite etkileri : -- 

- Akut Balık toksisitesi : LC50:(kobay solunumu ) 293 ppm; 1 saat boyunca maruz 
kalmada (fare solunumu):137 ppm; 1 saat boyunca maruz 
kalmada  

Diğer bilgiler : Devletin ve bölgesel otoritenin konuyla ilgili kurallarına riayet 
ediniz. Gaz klor sodyum hidroksit yada kireç çözeltisinde 
absorblanabilir. Çözeltiye bertaraf edilmeden önce sodyum 
sülfit gibi bir indirgenle müdahale edilmelidir çünkü hipoklorit 
oluşur. Silindirleri kostik çözeltisi içine daldırmayınız.  

 

13-) DOĞADA UZAKLAŞTIRMA (Bertaraf etme) 
 

 Diğer bilgiler  : -- 
 

14-) TAŞIMACILIK HAKKINDA  BİLGİLER 
 

UN NO : 1017 
IMDG  
Sınıflama : Sınıf A, Sınıf C, Sınıf D, Sınıf E  
Uygun nakliye adı : Klor 
AMBALAJ GRUBU : 
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15-) YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA 
 

EINECS-NO : -- 

Semboller : Cl2 
R- Cümlecikleri :  

R-23 :Solunması halinde zehirlidir. 

R-36/37/38 : Gözleri solunum sistemini ve deriyi tahtiş edicidir. 

S cümlecikleri  

S-7/9  : Kabı, iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir yerde 
muhafaza edin. 

S-44 : Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurun 

Diğer bilgiler : --  

 

16-) DİĞER BİLGİLER 
 

Düzenlemeler : -- 

Uyarı : -- 

Tarihçesi : -- 

İlk yayın tarihi : Aralık 1995 

Önceki yayın tarihi : Şubat 1996 

Versiyon : 3 

Yazan : Inorganik Tesisler Fabrika Müdürlüğü 

 
Burada verilen bilgiler güvenilir bilgilerdir. Ancak, yazılanlar bizim bu günkü bilgilerimize dayanır ve maddenin 

özelliklerine dair bir garanti vermez. Oluşan kanunlar ve tayinler, ürünümüzü alanların kendi sorumluluklarına göre 

dikkate alınmalıdır. 


