
 

BİRBİRİYLE KARIŞMAMASI GEREKEN KİMYASALLAR 
 

Kimyasallar Karışmaması Gereken Kimyasallar 
Aktif Karbon Kalsiyum hipoklorit, oksitleyici maddeler 
Alkali Metaller Su, karbontetraklorür, halojenli alkanlar, karbondioksit, halojenler 
Amonyak Cıva, klor, iyot, brom, kalsiyum hipoklorit, hidroflorik asit 
Amonyum Nitrat Toz halindeki metaller, Yanıcı sıvılar, kükürt, kloratlar, tüm asitler, nitritler, ince tanecikli organik veya 

yanıcı maddeler  
Anilin Hidrojen peroksit, nitrik asit 
Asetik Asit Kromik asit, nitrik asit, hidroksili bileşikler, etilen glikol, perklorik asit, peroksitler, permanganatlar 
Asetilen Flor, klor, brom, bakır, cıva, gümüş 
Aseton Derişik nitrik asit, derişik sülfürik asit 
Azid Asitler 
Bakır Asetilen, hidrojen peroksit 
Brom Amonyak, asetilen, bütan ve diğer petrol gazları, turpentin, benzen 
Cıva Asetilen, amonyak, fulminik asit 
Flor Bütün maddeler 
Fosfor (beyaz) Hava, oksijen, indirgenen maddeler, alkaliler 
Gümüş Asetilen, okzalik asit, tartarik asit, amonyum bileşikleri, fulminik asit 
Hidroflorik Asit Amonyak 
Hidrojen Peroksit Bakır, krom, demir, metal ve metal tuzları, yanıcı sıvılar, anilin, nitrometan, alkolller, aseton, organik 

bileşikler 
Hidrojen Sülfit Nitrik asit, yükseltgen maddeler 
Hidrokarbonlar Flor, klor, brom, kromik asit, sodyum peroksit 
Hidrosiyanik Asit Nitrik asit, alkaliler 
İyot Asetilen, amonyak, hidrojen 
Kalsiyum Oksit Su 
Klor Amonyak, asetilen, bütan ve diğer petrol gazları, turpentin 
Kloratlar Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, sülfür, ince tanecikli organik veya yanıcı maddeler 
Kromik Asit ve Krom Asetik asit, naftalin, kamfer, gliserin, alkoller, yanıcı sıvılar, petrol benzini 
Kükürtlü Hidrojen Nitrik asit, oksidan gazlar 
Nitratlar Sülfürik asit 
Nitrik Asit Asetik asit, anilin, kromik asit, hidrosiyanik asit, hidrojen sülfit, yanıcı sıvılar gazlar, bakır, ağır metaller 
Oksijen Yağlar, gres, hidrojen, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar ve yanıcı gazlar 
Okzalik Asit Gümüş, civa 
Perklorik Asit Asetik anhidrit, bizmut ve bileşikleri, alkoller, kağıt, tahta, yağ 
Peroksitler Asitler 
Potasyum Karbon tetraklorür, karbondioksit, su 
Potasyum Permanganat Gliserin, etilen glikol, benzaldehit, sülfürik asit 
Selenitler İndirgen maddeler 
Sodyum Peroksit Etil ve metil alkol, glasiyal asetik asit, asetik anhidrit, benzaldehit, karbon disülfür, gliserin, etilen glikol, 

etilen asetat, metil asetat, furfural 
Sodyum Nitrit Amonyum nitrat, diğer amonyum tuzları 
Sülfürik Asit Kloratlar, perkloratlar, permanganatlar 
Yanıcı Sıvılar Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen peroksit, nitrik asit, halojenler, sodyum peroksit, diğer 

yükseltgen maddeler 
 
        


