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Kişisel Dekontaminasyon Kiti 
DKP1 ve DKP2 

Kimyasal Dekontaminasyon Maddesi 

NATO Tescilli, Personeli vektör aracılı hastalıklardan koruyan KBRN Dekontaminasyon Ürünleri



NATO tescilli Dekontaminasyon kitleri DKP1 ve 
DKP2, test edilmiş, onaylanmış ve 50 yılı aşkın 
süredir kullanılan Askeri ekipmanların temel bir 
parçasıdır. Dekontaminasyon kitleri herhangi bir KBRN 
durumu için kullanılabilir. Kimyasal ve Vücut sıvısı 
kirleticilerden kişisel bir koruma sağlar. 

Kitler, çeşitli oranlarda alümina, silika, demir oksit, kireç, 
magnezya ve sudan oluşan tortuldan oluşan modifiye edilmiş 
çırpıcı kil içermektedir. 
Kişisel arazi uygulaması ve Dekontaminasyon için soğurgan 
bir arındırıcı malzeme oluşturmak için bileşenleri modifiye 
ederek dengeler 

Dekontaminasyon işlemi yüzeyden, ciltten, elbiseden ve 
ayakkabı vs.den gelen maddelerin fiziksel soğrulmasıdır. 

• Çok etkili kimyasal soğurganlık
• %100 Doğal Çırpıcı Kilden /Fuller Toprağı

üretilmiştir.
• Herhangi bir KBRN kitinin temel bileşeni
• El ile kullanımı kolay
• Hızlı Eylem
• Uzun süreli depolama olanağı
• Kısa süreli stabilite (birime/bireye uygulandıktan

sonra)
DKP2 MK2 - Kişisel Fısfıs Paketi 
Kitin içeriğinde bulunanlar: Kullanımı kolay fısfıs paketi 
içinde 94 gr Çırpıcı Kil

Kitin içerisinde anlaşılması kolay talimatlar bulunmaktadır 

DKP1 MK3-Kişisel uygulama torbaları 
Kitin içeriğinde bulunanlar: Her biri 20gr  Çırpıcı Kil 
kapasiteli dört çiftli dikili torba Bu paket, eldiven takarken 
dahi, öz uygulama için, kolay açılan, iki parmakla ve BLOT-
BANG-RUB yöntemi kullanılarak uygulanmak için özel 
olarak tasarlanmıştır. 
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FE Teknik - 500 g çalkalama kabı 
Daha fazla çırpıcı kil gerektiğinde, bir çalkalama kabı içindeki 
500gr Çırpıcı Kil geniş alan uygulamalarına ya da çift 
fonksiyonlu kaptan daha büyük miktarda dozlamaya olanak 
tanıyan bir dağıtıcı seçenekleri sunar. 

FE Özel - 3.85kg Kova 
Kirli ayakkabının Dekontaminasyonu, 3.85 kg'lik bir kovadan 
sığ bir çukura dökülen Çırpıcı Kilin sürüklenmesiyle yapılır. 

    nato araÇ dekontamİnasyon kİtlerİ 
Kimyasal Dekontaminasyon Maddesi No1 Mk2 
Kimyasal Dekontaminasyon Maddesi No1 Mk2 (CAD), sıvı 
kimyasal savaş uygulamaları ile kirlenen servis ekipmanları 
ve depoları temizleme için BK ordusu tarafından 
kullanılmaktadır. Bu CAD kiti, DAP 2 gibi uygun bir 
taşınabilir pompa aparatıyla birlikte kullanılır. 

NATO tescilli Kimyasal Dekontaminasyon Maddesi kitleri, suda 
çözündüğünde GA (Tabun), GB (Sarin), GD(Soman), 
GF(Cyclosarin), VX (Zehirli Madde X), HD (Damıtılmış Hardal) 
ve (Levizit) Kimyasal Savaş Ajanlarını nötrleştirecek 
Dekontaminasyon solusyonu üretecek kimyasalların birleşimini 
oluşturur.

Her kit, 4.5L dekontaminant üretmek için yeterlidir 
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BK Savunma ve İçişleri 
Bakanlığı Onaylı 
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