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مشينری كی فہرست / مصنوعات جن ميں ريشہ دار معدنی ماده(ASBESTOS) ہو سكتا ہے 

 

            1980 كی دہائی كے وسط سے پہلے ريشہ دارمعدنی ماده(ASBESTOS) ، رگڑ، آگ كےخ.ف 

مزاحمت ، موصليت اورعمارتی سامان ميں، اسكی بہترين لچكدرانہ ص.حيت كی بدولت اورگرمی اور 

کيميائی مادوں كے خ.ف اعل ی مزاحمتی خصوصيات كی بناء پروسيع پيمانے پراستعمال كيا جاتا تھا ۔ ريشہ 

دارمعدنی ماده(ASBESTOS) كے استعمال سے منسلک ممكنہ صحت كے خطرات نے اسكے متبادل جو كہ 

ريشہ دارمعدنی ماده كے   مضراثرات سے آزاد ،كی ترقی كو متحرك كيا ۔  اب كئی اشياء ميں 

جيسےكےعمارتی سامان، رگڑ كی مصنوعات ،بريك Rئنگ ، س يليں اور گاسكٹ،  ثابت شده اورمحفوظ 

متبادل كے طورپر موجود ہيں ۔ريشہ دارمعدنی ماده(ASBESTOS) والی مضرمصنوعات كے مقابل ‘ 

دوسری جانب محفوظ اور زياده قابل اعتبارمتبادل كو آسانی سے اپنانے ميں مدد كے لۓ، ہم نے ريشہ دار 

معدنی ماده والی مصنوعات كا متبادل فراہم كرنے والی كمپنيونكی فہرست تيار كی ہے تاكہ صنعتيں اورعام 

آدمی اس فہرست كواستعمال كركےايسی مناسب كمپنيوں كی ت.ش كرسكتے ہيں جو انھيں ريشہ دارمعدنی 

ماده كا متبادل فراہم كرسكيں ۔ 
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تعميراتی مقامات پر كچھ پرانی مشينری/ مصنوعات ميں ريشہ دار معدنی ماده(ASBESTOS) پر مشتمل 

مواد كا استعمال اب بھی پايا جاسكتا ہے ۔ عام آدمی اورصنعتوں كو ريشہ دار معدنی ماده(ASBESTOS) جو 

كہ  مشينری/ مصنوعات پر مشتمل  ہو سكتاہے اسكی شناخت ميں مدد كے لۓ  ہم نے تعميراتی مقامات كی 

مشينری/ مصنوعات كی فہرست تيار كی ہے ۔  
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تعميراتی مقامات كی مشينری/ مصنوعات كی فہرست جن ميں ريشہ دارمعدنی ماده(ASBESTOS) مشتمل 

ہوسكتاہے  

  

اجزاء، جن ميں  ريشہ دار معدنی مادے پر مشتمل  مشينری/ مصنوعات 

 مواد ہو سكتاہے

بريك پيڈ، بريك Rئنگ كلچ؛ والورنگ؛  والواسٹيم   ٹرک / گاڑياں 

پيكنگ 

بجلی كے پينل؛                                                 بجلی فراہمی كا نظام  

بجلی كے سوئچنگ ٹرمينل بورڈ ؛                           

فيوزباکس (فيوز کے پيچھے موصليت کا کپڑا)؛ 

پ.سٹك (آگ كے خ.ف مزاحمتی قوت كے طورپر)

جنريٹر  چھت سازی اور ٹائليں لگانے كی اشياء ؛  گاسكٹ 

سيل ؛  گاسكٹ  پمپ 

بريكنگ يونٹ، پيڈ؛  بريک شوز  لفٹ کا سامان / ايليويٹر 

اورہيڈ کرين  بريكنگ يونٹ؛ پيڈ

آگ سے بچاوكے کمبل؛   کپڑے  آگ بجھانے کا سامان  

ويلڈنگ كے کمبل ؛  تہبند؛ ويلڈنگ کی س�خيں؛  سلنڈر ويلڈنگ کا سامان  

 ميں ايسيٹيلين گيس بھرنے وا�
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