Πώς να διαλέξετε
και να χρησιµοποιήσετε

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Eίναι κατάλληλη για πυρκαγιές τόσο σε στερεά
όσο και σε υγρά.
Eίναι ιδιαίτερα κατάλληλη για µικρές πυρκαγιές σε ρούχα
και πυρκαγιές σε λάδι µέσα σε τηγάνι.
H κουβέρτα θα πρέπει να καλύψει ολόκληρη
την καιόµενη επιφάνεια.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να κρεµάζονται στον τοίχο, κοντά στην
είσοδο/έξοδο, µε τη χειρολαβή τους σε ύψος 1,2 µ. από το δάπεδο.

ΜΗΝ τοποθετείτε τους πυροσβεστήρες:
• µέσα σε ντουλάπια ή πίσω από πόρτες,
• πάνω από µαγειρικές συσκευές και θερµάστρες ή σε χώρους µε υψηλές
θερµοκρασίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να ξέρετε
ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να διατηρείτε τον πυροσβεστήρα σας
σε λειτουργική κατάσταση. Μετά από κάθε χρήση θα πρέπει
να επαναγεµίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε
στον Πυροσβεστικό Σταθµό της πόλης σας
ή τηλεφωνήστε στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
στο Τµήµα Πυροπροστασίας.

H συντήρηση θα πρέπει να γίνεται µία φορά τον χρόνο.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς
καλέστε αµέσως 112
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Η ΠΥΡΚΑΓΙA ΣΚΟΤΩΝΕΙ

ΠYPOΣBEΣTHPEΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΦΡΟΥ

Κάθε χρόνο µεγάλος αριθµός ατόµων πεθαίνει από πυρκαγιά µέσα στο ίδιο τους
το σπίτι. Πολλοί περισσότεροι τραυµατίζονται και πολλά σπίτια και διαµερίσµατα
καταστρέφονται. Η πρόληψη της πυρκαγιάς είναι προτιµότερη από την πυρόσβεση.

Oι πυροσβεστήρες είναι µικρά µεταλλικά δοχεία που περιέχουν πυροσβεστικό
υλικό για κατάσβεση µικρής πυρκαγιάς. Yπάρχουν πυροσβεστήρες νερού,
ξηρής σκόνης, αφρού και διοξειδίου του άνθρακα.

Eίναι κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιών σε εύφλεκτα
υγρά (λάδια, πετρελεοειδή κ.ά.).
Δηµιουργεί στρώµα αφρού επάνω στην επιφάνεια
του καιόµενου υγρού και αποµονώνει το οξυγόνο.

Τι θα κάνετε εάν προκληθεί πυρκαγιά στο ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ;
Πρέπει να εκκενώσετε το κτίριο και να καλέσετε την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ στο τηλ. άµεσης ανάγκης 112.

O πυροσβεστήρας που θα αγοράσετε πρέπει να είναι κατασκευασµένος
σύµφωνα µε διεθνείς αναγνωρισµένες προδιαγραφές.

ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΜΗN ρίξετε τον αφρό κατευθείαν στο καιόµενο υλικό
αλλά στην εσωτερική πλευρά του δοχείου
που το περιέχει ή σε κάποια επιφάνεια επάνω
από αυτό και αφήστε τον αφρό να κυλήσει ώστε
να καλύψει το καιόµενο υλικό. Βεβαιωθείτε ότι όλες
οι καιόµενες επιφάνειες έχουν σβήσει.

MIA ΠYPKAΓIA MΠOPEI NA KATAΠOΛEMHΘEI, ΟΤΑΝ:

ΝΕΡΟΥ

• είναι στα αρχικά στάδια,
• δεν υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης από την πυρκαγιά,
• δεν υπάρχει καπνός σε βαθµό που να περιορίζει την ορατότητα.

Eίναι κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιών σε ξύλα, ρούχα,
χαρτιά και γενικά σε όλα τα στερεά. Αφαιρεί τη θερµότητα
από την καιόµενη ύλη.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Κατευθύνετε το νερό στη βάση της πυρκαγιάς
και προσπαθήστε να καλύψετε ολόκληρη την επιφάνειά της.
Bεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες της πυρκαγιάς
έχουν σβήσει.

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)

ΜΗΝ XPHΣIMOΠOIEITE τον πυροσβεστήρα νερού
σε καιόµενα λάδια, πετρελαιοειδή ή σε ηλεκτρικές συσκευές.

Eίναι καθαρό, αποτελεσµατικό και ασφαλές υλικό
για πυρκαγιές σε ηλεκτρικές συσκευές,
αποµονώνει το οξυγόνο από τον αέρα και σβήνει
τις φλόγες.

✔ Η πυρκαγιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Μην προσπαθήσετε να
καταπολεµήσετε την πυρκαγιά εάν νιώθετε ότι δεν µπορείτε
να σβήσετε τη φωτιά.
Μην βάλετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο.
✔ Βγαίνοντας έξω κλείστε όλες τις πόρτες πίσω σας.
✔ Εάν δεν µπορείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, εκκενώστε το κτίριο,
τηλεφωνήστε αµέσως στην ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
στο τηλ. άµεσης ανάγκης 112 και παραµείνετε έξω από το κτίριο.
✔ Ακόµη κι αν κατορθώσετε να σβήσετε την πυρκαγιά πρέπει να τηλεφωνήσετε
στην Πυροσβεστική Yπηρεσία.

ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Eίναι κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιών σε στερεά
(ξύλα, ρούχα, χαρτιά κ.ά.) σε εύφλεκτα υγρά (λάδια, µπογιές,
πετρελαιοειδή κ.ά.) και σε ηλεκτρικές συσκευές.
H σκόνη του πυροσβεστήρα αποµονώνει το οξυγόνο
και σβήνει την πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί η πυρκαγιά µπορεί να αναζωπυρωθεί.
Κατευθύνετε τη σκόνη στη βάση της πυρκαγιάς
και µε γρήγορες κινήσεις καλύψτε ολόκληρη
την καιόµενη επιφάνεια.

ΜΗN χρησιµοποιείτε τον πυροσβεστήρα αφρού
σε πυρκαγιές ηλεκτρικών συσκευών.

Eίναι κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιών
σε εύφλεκτα υγρά (λάδια, πετρελεοειδή κ.ά.).

Κατευθύνετε το αέριο στη βάση της πυρκαγιάς
και προσπαθήστε να καλύψετε ολόκληρη
την επιφάνειά της.
ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί η πυρκαγιά µπορεί να αναζωπυρωθεί.
Το αέριο µπορεί να προκαλέσει ασφυξία εάν χρησιµοποιηθεί
σε κλειστό χώρο, γι’αυτό µόλις σβηστεί η πυρκαγιά πρέπει
να γίνει καλός εξαερισµός.

