
TADİLAT İŞLERİNDE GİZLİ 8 TEHLİKE 

Evinizde tadilat ve yenileme işlerini yaparken karşılaşabileceğiniz gizli tehlikeler ve almanız gereken 

önlemler hakkında kısa bilgiler… 

EVİNİZİ BOYARKEN: Evde kullanılan boyaların içindeki çözücüler ve bir takım uçucu organik bileşikler 

sağlığa zararlı kimyasallar içerir. Boyalar kururken bu kimyasallar havaya karışır ve tarafımızdan 

teneffüs edilir. Bunlar akciğerler tarafından emilip kan dolaşımına karışır. Baş ağrısı ve baş dönmesi 

yapabilir. Havalandırma olmayan bir odada uzun süre boya yaparsanız bayılmanıza bile neden olabilir. 

Göz, burun ve boğaz rahatsızlıkları da ortaya çıkabilir. Cilt üzerine bulaşan boya da alerjik döküntü gibi 

bir reaksiyona neden olabilir. Ama bunu ciltten çıkarmak için kullanılan tinerin ciltte yaratabileceği 

hasar çok daha vahimdir, aklınızda bulunsun. 

ÇÖZÜM: Su bazlı boyalar, çözücü bazlı boyalardan daha az risklidir, kimyasal toksin içermez ve daha az 

kokar. Doğal boyalar toksin salınımı yapmazlar. Fırçalar da su ile yıkanabildiği için ayrıca terebentin 

veya tiner kullanmayı gerektirmez. Boya yaptığınız odanın sürekli iyi şekilde havalandırılmasını sağlayın 

ve camları açık tutun. Sık sık temiz hava almak için dışarı çıkın, boya kuruyana kadar odaya girmeyin. 

Nefes filtreli maske kullanın. Solventler yüksek derecede yancıdır, boya tenekelerini ateşten uzak 

tutun. Yağlı boya bulaşmış bezler de kolaylıkla tutuşabilir. Kullandığınız boyalı bezleri, fırça ve ruloları, 

boya tenekelerini kimyasal atık olarak uygun şekilde yok edin. 

YERLERİ ZIMPARALARKEN: Zımpara işi kolaylıkla teneffüs edebileceğimiz ince tozlar meydana 

getirdiğinden ciğerlerimize zarar verebilir. Bu ince tozlar deri üzerinde de tahribat yapabilir. 

ÇÖZÜM: Bu işlem sırasında toz geçirmez maske ve eldiven kullanın. Ya da ıslak zımpara yapın. Bunun 

için de özel bir zımpara kâğıdı kullanın. Bu daha az toz meydana getirecektir, ciğerleriniz ve derinizin 

daha az etkilenmesine yardımcı olacaktır. 

CİLA YAPARKEN: Boyada olduğu gibi ahşap üzerinde kullanılan cilalar da uçucu organik maddeler içerir. 

Teneffüs edildiğinde baş ağrısı, göz, burun ve boğaz rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu tür kimyasallara 

maruz kalmış çocukların astım olma riski diğer çocuklara göre dört kat fazladır. Yapılan kimi 

çalışmalarda bu maddelerin kanserle bağlantısı dahi bulunmuştur. 

ÇÖZÜM: Odada camlar açık bir şekilde çalışın. Daha iyisi açık alanda solvent dirençli koruyucu eldiven 

kullanarak çalışın. Kimyasala maruz kalma sürenizi sınırlayın ve sık sık ara verin; yarım saatte bir temiz 

hava almak için dışarı çıkın.  

 

DUVAR KÂĞIDI TUTKALI: Duvar kâğıdı tutkalları küfü önlemek için 

mantar ilacı içerir, bu da bazı kişilerde deri problemlerini ve egzamayı 

tetikler. Ve cilt bir kere alerjik reaksiyon gösterirse ayrı ortama her 

maruz kalındığında bunu tekrar edecektir. 

ÇÖZÜM: Duvar kâğıdı tutkalına temas etmemek için eldiven kullanın. 

Daha da iyisi eğer mümkünse mantar ilacı içermeyen yapıştırıcı 

kullanmaya özen gösterin.  

 

 



CAM YÜNÜ: Yalıtım malzemeleri cam yününden oluşmaktadır, derinizin içine nüfuz edebilir ve zarar 

verir. Ayrıca teneffüs edildiğinde ciğerleriniz ve boğazınız da tehlike altındadır. 

ÇÖZÜM: Ellerinizi ve cildinizi eldivenle, yüzünüzü maske ve gözlükle koruyun. 

 

DUVARDAN DUVARA HALI: Duvardan duvara halılar yanmayı 

geciktirici madde içerebilir. Bromlu alev geciktiriciler bulundukları 

ortamda insanlar tarafından solunabilir hatta ev tozu ile karışık 

yemeklerinizin üzerine çökebilir. Yağda çözülebilir olduklarından 

vücuttan atılmaları zordur ve yıllarca vücudunuzun içinde kalabilir. 

 

ÇÖZÜM: Düzenli olarak evinizi süpürerek töz birikmesine engel 

olun. Yün, pamuk, jüt (hint keneviri) ve rattan gibi doğal ürünlerden 

yapılan halı satın almayı tercih edin. 

 

AĞARTICILAR: Çoğu ağartıcılar, küf ve kireç sökücüler sodyum 

hipoklorit adında bir kimyasal içerir. Yüksek derecede yıpratıcıdır. Salgıladığı zehirli gazlar; gözler, burun 

ve boğaz için zararlı olabilir. Ağartıcı ve amonyaklı maddeler içeren ürünleri aynı odada kullanmak çok 

tehlikelidir. Bu karışım boğaza ve akciğerlere saldıran ölümcül biz gaz olan klorun açığa çıkmasına 

neden olur. 

ÇÖZÜM: Mümkün olduğunda çok pencere açarak odanın iyice havalanmasını sağlayın. Bir maske 

yardımı ile kendinizi açığa çıkan gazları teneffüs etmekten koruyun. 
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