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HIDROFLORIK AS T LE TEMAS HAL NDE OLU AN
YARALANMALARLA LG L TEDAV :
A nd r c etkisi nedeniyle, kimyasal temizleme maddelerinin içinde
hidroflorik asit bulunur. Bu a nd r c etki nedeniyle, hidroflorik asit
genellikle pickling sürecinde paslanmaz çelik, alüminyum ve C-çelik
yüzeyinde kullan l r. Fakat, hidroflorik asidin a nd r c etkisi insanlar
için zararl d r. Gaz olanlar da s v olanlar da insanlarda kimyasal
yan $a yol açabilir. Bütün doktorlar n hidroflorik asit yaralanmas n
nas l tedavi edeceklerini tam olarak bilmedikleri aç kt r. Bu nedenle,
Stichting Industriele Reiniging (Industr al Cleaning Foundation) HF
yaralanmalar üzerine uzman uluslar aras doktorlar e li$inde +lk
Yard m Çizelgesi haz rlam t r.
Bu ekilde, HF yaralanmalar n n her zaman için do$ru bir yolla
müdahale edilmesi gerekti$in fark na var lacakt r ve böylece kal c
yaralanmalar n say s dü ecektir. Do$ru tedavinin en önemli
noktalar ndan biri nötrle tirici kalsiyum gluconate’in kullan m d r.
Hidroflorik asit kalsiyuma çok güçlü bir ekilde tepki verdi$inden HF
yan k merhemi kalsiyum bile enleri içerir. (örne$in kan veya serum
ve kemikler) Bu kalsiyum bile enleri hidroflorik aside tepki verir. Bu
merhemin yaralanmadan sonra en k sa zamanda kullan lmas artt r.
HF asit içeren ürünler ile çal rken, HF yan k merheminin ve +lk
Yad m Çizelgesinin yak nlarda olmas tavsiye edilir. Yan k
durumunda, merhemin acilen veya en k sa zamanda uzman bir
doktor taraf ndan sürülmesi önemlidir. Uzman doktora giderken +lk
Yard m Çizelgesi de mutlaka al nmal ve doktora gösterilmelidir.
Ürün bilgi formlar genellikle muhtemel tehlikeler ve yaralanmalara
kar uygulanacak tedaviler ile ilgili yeterli bilgi içerir. Buna ra$men
HF yaralanmalar na kar n tedavi yollar ile ilgili ekstra bilgi kullan l
olacakt r.
HF yaralanmalar ile ilgili daha fazla bilgi Stichting Industriele
Reiniging (Industr al Cleaning Foundation)’den al nabilir.
www.sir-safe.nl

Tablo: HF içeren Vekom Ürünleri
Ürün Ad

% HF

Vecosan TTC101
Vecosan Brightner GTM
Vecosan Super
Vecinox Pickling Spray
Vecinox Pickling Liquid
Vecinox Pickling Paste
Vecosan Activator H

4-7
2-6
2-6
3-5
3-5
3-5
35-44

Uygulama
Güçlü rim temizleyicisi
Alüminyum pickling temizleyici
Çimento temizleyici
SS pickling jel
SS pickling temizleyici(banyo pickling)
SS pickling paste
HF concentrate
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