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      1 Madde ve firma adı  

1.1 Ürün hakkında bilgiler 

Ticari adı : SULU AMONYAK, AMONYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ ( % 25 ) 

CAS no : 1336216 

EC ( EINECS ) no : 2156476 

EC ( EINECS ) adı : Amonyak, sulu çözelti. 

Kimyasal formülü : NH4OH 

1.2 Tedarikçi firma 

Adı : Ata Kimya İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 

Adresi : Keresteciler San. Sit. Adnan Menderes Blv. No:76 Saray-Kazan/ANKARA 

Tel : 0 312 354 72 00 

Faks : 0 312 354 72 08 

 

 

    2  Bileşimi hakkında bilgiler  
Bileşenler CAS no % Tehlike 

Amonyak 7664417 25 var 

Su 7732185 75 yok 

 

    3  Tehlikelerin tanıtımı  

3.1 İnsan sağlığı 
Amonyak çözeltisi vücudun her yeri için koroziftir. 

Cilde temas 

Ağır yanıklar oluşturur. 

Göze temas 

Ciddi zararlar verir. 

Yutma 

Ani tahriş yapar ve midebağırsak bölgesinde tahribata sebep olabilir. 

Teneffüs etme 

525 ppm'deki amonyak buharı solunum sistemini tahriş edicidir. Tahrişin derecesi amonyak konsantrasyonuna 

bağlıdır. 

Sık sık teneffüs edildiğinde, 48 saat içerisinde akciğerlerde, ölüme sebebiyet verebilen pulmaner ödem  oluşabilir. 

 
3.2 Çevre 

Suda yaşayan canlılar için  toksiktir. 

3.3 Diğer 
Amonyak yanıcıdır. Ancak açık havada ateşlenmesi zordur. 

Kapalı ortamda yanıcılık sınırları içerisinde amonyakhava karışımının ateşlenmesi, patlamanın zararlarının 

daha fazla olmasına sebebiyet  verir. 

 

    4  İlk yardım önlemleri  
Teneffüs edildiğinde 

Bolca temiz hava alması sağlanmalı ve sıcak tutularak dinlendirilmelidir. 

Nefes alınamıyorsa suni teneffüs yaptırılmalıdır. 

Nefes güçlüğü çekiliyorsa oksijen verilmeli ve doktora başvurulmalıdır. 

Yutulduğunda 

Kusturmayın ! 

Bol su içirin. 

Baygınlık halinde kesinlikle ağıza bir şey vermeyin. 

Derhal doktora başvurun. 
 

(Devamı sayfa 2'de) 
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  Ticari adı : SULU AMONYAK, AMONYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ ( % 25  ) 

 
    4  İlk yardım önlemleri  

(Sayfa 1'in devamı) 

Cilde temas ettiğinde 

En az 15 dakika bol su ile yıkayın. 

Temas eden bölgedeki giysileri çıkarın. 

Doktora başvurun. 

Göze temas ettiğinde 

Göz kapaklarını açarak en az 15 dakika bol su ile çalkalayın. 

Doktora başvurun. 

Tıbbi tavsiye 

Maruz kalındığında, pulmaner ödemin gelişmesini önlemek için hasta, en az 48 saat doktor gözetiminde 

tutulmalıdır. 

    5  Yangınla mücadele  
Genel bilgi 

Amonyak çözeltisi yanmaz. Amonyak buharını ateşlemek zordur. 

Yangın söndürme tekniği 

Yangını söndürmek için su spreyi ve battaniye gibi uygun söndürücüler kullanılmalıdır. Yangına maruz kalan 

kaplar  su spreyi ile soğutulmalıdır. Henüz yanmamış kısımlar ortamdan   uzaklaştırılmalıdır. 

Özel koruyucu teçhisat 

Vücudu tamamen koruyan giysiler ve tüplü teneffüs cihazı  kullanılmalıdır. 

    6  Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler  

6.1 Kişisel güvenlik önlemleri 

Ortam havalandırılmalıdır. 

Koruyucu teçhizat kullanılmalıdır. ( Bölüm 8.3'e bakın  ) 

Bölge tamamen izole edilerek, gereksiz ve korunaksız şahısların bölgeye girmesi  engellenmelidir. 

6.2 Çevreyi koruyucu önlemler 

Kanalizasyona / Yüzeysel suya / Yer altı suyuna karışmasını önleyin.  

Su kanallarının kaza sonucu kirlenmesi halinde yetkililere haber  verin. 

6.3 Temizleme / Toplama yöntemleri 

Su ile seyreltilebilir. 

Seyreltik asetik asit, hidroklorik asit veya sülfürik asit ile nötralize edilmelidir. 

Nötralize edildikten sonra kil veya inert maddeler ile  emdirilmelidir. 

Kimyasal atık tanklarına  konulmalıdır. 

    7 Kullanım ve Depolama  

7.1 Kullanım 

Cildi ve gözleri koruyun, buharlarını solumayın. 

Uygun  havalandırma sağlayın. 

Gözü ve elleri koruyucu giysiler giyin. 

Sıçrama ve dökülmelere karşı vücudu tamamen koruyucu giysiler giyin. 

7.2 Depolama 

Soğuk, kuru, iyi havalandırılmış ortamda muhafaza  edin. 

İyi kapatılmış kaplarda, sıcaktan, sudan ve direkt güneş ışığından   koruyun. 

Kaplar, paslanmaz çelik, polietilen, propilen veya yumuşak çelik malzemeden olmalıdır. 

Kapları fiziksel hasarlara karşı koruyun. 

Depoda sigara içilmesine izin vermeyin. 

Kolaylıkla reaksiyon verebileceği materyallerden uzak tutun. ( Bölüm 10.3'e bakın )
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  Ticari adı : SULU AMONYAK, AMONYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ ( % 25  )  

    8  Maruz kalma kontrolleri / Kişisel korunma  

8.1 Maruz kalma limitler i 

TLV/TWA : 25 ppm ( NH3  ) =   17 mg/m ACGIH ( Tab. 199596 ) 

TLV/STEL : 35 ppm ( NH3  ) = 24 mg/m ACGIH ( Tab. 199596 ) 

8.2 Tedbir 
Uygun olan yerde lokal havalandırma yapın. 

Cilde ve göze temas durumu için emniyet duşları  bulundurun. 

8.3 Kişisel korunma 

Genel koruyucu ve sıhhi önlemler 

Gıda maddelerinden, içeçeklerden ve yem maddelerinden uzak tutun. 

Sıvı  bulaşmış giysileri çıkarın. 

Molalardan sonra ve mesai sonunda ellerinizi yıkayın. 

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçının.. 

Nefes koruyucu önlemler 

Yoğun bir şekilde maruz kalınıyorsa, havalı giysibaşlık ve çevredeki havadan bağımsız olan, yüzü tamamen 

kapatan koruyucu cihaz kullanın. 

Cilt  koruyucu önlemler 

Su geçirmez koruyucu giysiler giyin : Bot, PVC eldiven, plastik önlük, PVC giysi gibi. 

Gözü  koruyucu önlemler 

Koruma gözlüğü ve yüzü koruyucu siperlik kullanın. 

Ortamda, gözü yıkamak için göz duşu bulundurun. 

    9 Fiziksel ve kimyasal özellikler  
Görünüş :  Renksiz çözelti 

Koku :  Keskin ve boğucu 

Çözünürlük  ( su ) :  Tamamiyle çözünür. 

Çözünürlük  (  organik çözücüler ) :  Alkolde çözünür. 

Yoğunluk  20
o
C'de  (gr/cm

3   
) :  0,906 ( % 25,33 NH 

Yoğunluk  15
o
C'de  (gr/cm

3   
) :  0,950 ( % 12,74 NH 

) 

); 0,880 ( % 35,20 NH3  ) 

pH ( konsantrasyonu 1 olan  su  çözeltisinde ) :  11,7 

Kaynama  noktası  (  101.3 kPa ) :  28
o
C ( % 30 NH  ) 

Donma   noktası :  72
o
C ( % 30 NH  ) 

3 

Buhar  yoğunluğu  ( hava=1 ) :  0,6 

Buhar  basıncı  20
o
C'da :  73 kPa ( % 30 NH  ) 

Yanıcılık  (  amonyak buharı ) : % 1627 O
o
C'de havada hacimsel NH 

Otomatik  ateşlenme  sıcaklığı : 651
o
C ( NH buharları ) 

 

  10  Kararlılık ve reaktivite  

10.1 Kararlılık 

Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ve depolandığında  kararlıdır. 

10.2 Sakınılması gereken durumlar 

Isı, direkt güneş ışığı ve kapların fiziksel hasar  görmesi. 

10.3 Sakınılması gereken materyaller 

Asitler, güçlü yükseltgenler, halojenler, akrolin, akrolik asit, dimetil sülfat, gümüş nitrat, gümüş oksit, hipoklorit 

ve civa ile şiddetli reaksiyon verir. 

Amonyak çözeltisi, bakır, çinko, alüminyum ve onların alaşımları için  koroziftir. 

10.4 Tehlikeli reaksiyonlar / ayrışım ürünleri 

Isıtıldığında çözelti amonyak buharlarına  dönüşür.
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   Ticari adı : SULU AMONYAK, AMONYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ ( % 25  ) 

 
  11  Toksikolojik bilgi  

11.1 Genel 

Amonyak çözeltisi kostiktir. Bu nedenle gözde, ciltte ve solunum sisteminde tahrişe sebep  olur. 

11.2 Toksikolojik                         ver                           i 

Sulu amonyak ( %  25 ) toksikolojik deney değer ler i 

Teneffüsten 

Ağızdan 

LC50 

LD50 

2000 ppm  / 4 saat ( fare ) 

350 mg / kg  ( insan ) 

Ağızdan          

Tahr iş edici etkisi 

LDL0 5 mg NH3  / kg ( Tavşan ) 

Teneffüs edildiğinde   
 

Amonyak buharı, 50100 ppm'de bir çok insan için tahriş edicidir. Ancak kişinin hassasiyetine bağlı olarak bu 

değer, 525 ppm'de olabilir. 

Amonyak buharına maruz kalındığında, solunum güçlüğü, öksürme ve solunum sisteminde tahribat olabilir. 

Hatta kısa sürelerle yüksek konsantrasyonlara maruz kalınırsa, ağır akciğer zararlarına sebebiyet verdiği gibi 

öldürücü de olabilir. Ağır maruz kalmalardan sonraki 48 saat içerisinde ölüme sebebiyet verebilen pulmaner 

ödem oluşabilir. Yüksek konsantrasyonlu amonyağa maruz kalındığında tüplü teneffüs cihazı kullanılmalıdır. 

Sulu amonyak toksik olarak sınıflandırılır. 

Yutulduğunda 

Mide ve bağırsaklarda ağır tahriş ve zarara sebep olur. 

Cilde temas ettiğinde 

Buharı, nemli ortamda cildi tahriş  eder. 

Sıvısı sıçradığında, kimyasal yanıklara ve uzun süreli temasında ciltte su toplanmasına neden olabilir. 

Göze temas ettiğinde 

Buharı, tahrişe ve göz sulanmasına, yüksek konsantrasyonlarda ise ağır göz zararlarına sebep    olabilir. 

 

  12  Ekolojik bilgi  
12.1 Hareketlilik ( Mobilite ) 

+ 

Suda çok çözünür. NH4 iyonları toprak tarafından emilir. 

12.2 Kalıcılık  ve bozunabilirlik 
Amonyak, toprakta mikro organizmalar tarafından hemen yükseltgenerek nitrat iyonlarına dönüşür. Temiz   suda 

mikro organizmalar tarafından nitrifikasyona uğrayabilir veya balçık ve tortu maddeleri tarafından emilir. Bu da 

esas itibariyle sudaki biyolojik parçalanmadır. 

Atmosferde, fotoliz yoluyla veya havadaki asit kirliliklerinin nötralizasyonu ile   parçalanabilir. 

12.3 Biobirikim 

Ürün biobirikim için düşük potansiyel gösterir. 

12.4 Ekotoksisite 

Yüzey sularındaki serbest amonyak, sudaki canlılar için toksiktir. Ancak amonyum iyonu sularda toksik değildir. 

Sular, amonyak ile kirlendiğinde, oluşan amonyum tuzu toksik etki göstermez. pH 7,5 üzerine çıktığında serbest 

amonyak çoğalır. 

 

 

  13 Tasfiye ile ilgili uyarılar  
Evsel atıklarla beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyin. 

Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre  yapılır. 
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  14 Nakliye ile ilgili bilgiler  
 

Karayolu ile ilgili bilgiler  ( ADR ) 

Malın   tanımı :  Sulu amonyak, Amonyum hidroksit çözeltisi   % 25 

Tehlike   sınıfı :  8 

UN   Numarası :  2672 

Paketleme   grubu :  III 

İşaretleme : Korozif 

Denizyolu ile nakliye ( IMDG ) 

Malın   tanımı :  Sulu amonyak, Amonyum hidroksit çözeltisi   % 25 

Tehlike   sınıfı :  8 

UN   Numarası :  2672 

Paketleme   grubu :  III 

İşaretleme : Korozif 

 

 

  15 Hükümler  
 

Ürün AT yönergelerine / tehlikeli kimyasallar yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. 

Ürünün tehlike tanımı 

C : Korozif 

Riziko uyarıları 

R   34 Yanıklara neden olur. 

R   36 Gözleri tahriş eder. 

R   37 Solunum sistemini tahriş eder. 

R 38           Cildi tahriş eder. 

R 65           Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara sebep  olabilir. 

Güvenlik uyarıları 

S   2 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun. 

S   3 Serin yerde muhafaza edin. 

S   23 Gaz / duman / buharını solumayın. 

S   26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora  başvurun. 

S 45           Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.  ( Mümkünse 

etiketi gösterin. ) 

S 62                                Yutulması halinde kusturmayın, derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi 

gösterin. 

S   7/9 Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda  muhafaza edin. 

S   24/25 Göz ve cilt ile temastan kaçının. 

S   27/28 Cilt ile teması halinde bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile   hemen 

S   29/35 Kanalizasyona boşaltmayın, atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf  edin. 

S   36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
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16 Diğer bilgiler    

 

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil   etmezler ve 

akdi bir hukuk ilişki tesis etmezler. 


