Gaśnice to specjalne urządzenia ciśnieniowe, które
uwalniają substancje chemiczne lub wodę w celu
ugaszenia pożaru. Zapobiegają one
rozprzestrzenianiu się małych pożarów, pomagają
w gaszeniu pożaru do czasu przybycia straży
pożarnej i mogą pomóc zapewnić drogę ucieczki
Tobie i Twojej rodzinie.
PAMIĘTAJ: Gaśnica nie zastępuje działań straży
pożarnej. Zawsze najpierw wezwij straż pożarną –
bez względu na to, jak duży Twoim zdaniem
jest pożar.

Jak działają gaśnice?
Pożar jest reakcją chemiczną zwaną spalaniem.
Aby płonąć, ogień potrzebuje paliwa, tlenu i ciepła.
W gaśnicach znajduje się „środek”, który chłodzi
płonące paliwo, ogranicza działanie tlenu lub
usuwa tlen, aby powstrzymać pożar. Małe pożary
w gospodarstwie domowym można szybko
opanować za pomocą gaśnicy.
W każdym domu powinna się znajdować co najmniej
jedna gaśnica. Jednak samo posiadanie gaśnicy
nie wystarczy.
Jedna trzecia wszystkich osób rannych w wyniku
pożaru odnosi obrażenia podczas próby jego
opanowania lub ugaszenia. W mieszkaniu powinna
się znajdować gaśnica odpowiedniego rodzaju,
a domownicy powinni wiedzieć, jak i kiedy z niej
korzystać.
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Aby użyć gaśnicy: Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją na etykiecie posiadanej gaśnicy.
zawleczkę

wezwano już straż pożarną. Gaśnica nie
zastępuje działań straży pożarnej.

(pociągnij)

pożar jest mały i nie rozprzestrzenia się.
Pożar może podwajać swój rozmiar co dwie lub
trzy minuty.

(wyceluj)

(naciśnij)
(poruszaj)
Użyj odpowiedniej gaśnicy
Pożary klasy A to pożary zwykłych
materiałów palnych, takich jak drewno,
papier, tkanina, tapicerka, tworzywa
sztuczne itp.: użyj gaśnicy wodnej lub
proszkowej, mającej na etykiecie jeden
z tych symboli.
Pożary klasy B to pożary podsycane
przez łatwopalne ciecze i gazy, takie
jak tłuszcz kuchenny, farba, olej, nafta
czy benzyna: użyj gaśnicy proszkowej
lub śniegowej, mającej na etykiecie
jeden z tych symboli.
NIGDY NIE GAŚ POŻARU WODĄ.
Pożary klasy C to pożary z udziałem
urządzeń lub przewodów pod napięciem:
użyj gaśnicy proszkowej lub śniegowej,
mającej na etykiecie jeden z tych symboli.
Jeśli to możliwe, najpierw wyłącz prąd.
Po wyłączeniu zasilania pożar określany
jest jako pożar klasy A lub B.
NIGDY NIE GAŚ POŻARU WODĄ.

NIE PRÓBUJ UGASIĆ POŻARU,
CHYBA ŻE:

dyszę w
kierunku
podstawy
płomieni

dźwignię

dyszą na boki

Zapoznaj się z
posiadaną gaśnicą
Zanim zainwestujesz w jedną lub więcej gaśnic, zastanów
się, w jakim miejscu są one potrzebne. Gdzie zachodzi
największe prawdopodobieństwo pożaru? Jaki rodzaj
pożaru jest najbardziej prawdopodobny? Nie wszystkie
gaśnice nadają się do wszystkich rodzajów pożaru.
Porozmawiaj o swoich potrzebach z miejscową strażą
pożarną. Strażacy pomogą Ci wybrać najlepszy rodzaj
gaśnicy do Twojego domu. Upewnij się, że wybrana
przez Ciebie gaśnica będzie łatwa w obsłudze dla
wszystkich członków rodziny.
Trzymaj gaśnice w miejscu łatwo dostępnym. Najlepszą
lokalizacją są zwykle okolice drzwi lub wejścia, poza
zasięgiem dzieci. W miarę możliwości nie umieszczaj
gaśnicy bezpośrednio obok miejsca, w którym mógłby
wybuchnąć pożar.
Dym, żar lub płomienie mogą uniemożliwić dostęp do
gaśnicy. Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny
wiedzą, gdzie znajdują się gaśnice i jak ich używać.
Wybieraj gaśnice zatwierdzone przez laboratorium
badawcze uznane na poziomie krajowym, takie jak
Underwriter’s Laboratories (UL) czy Factory Mutual (FM).
Gaśnice z oznaczeniem ABC są skuteczne w przypadku
większości rodzajów pożaru.

będziesz w stanie szybko wyjść z pomieszczenia,
jeśli się okaże, że nie możesz opanować ognia.
Nie dopuść do odcięcia przez pożar drogi wyjścia.
Upewnij się, że ogień nie znajduje się pomiędzy
Tobą a wyjściem.
posiadasz gaśnicę odpowiednią do rodzaju
pożaru. PRZECZYTAJ INFORMACJE NA
ETYKIECIE! Dowiedz się, jaką gaśnicę posiadasz,
zanim wybuchnie pożar.
posiadasz sprawną gaśnicę. Co miesiąc
sprawdzaj gaśnice pod kątem oznak uszkodzeń,
korozji, nieuprawnionej ingerencji i wycieków.
Gaśnica częściowo opróżniona jest niesprawna.
wiesz, jak używać gaśnicy. Gdy wybuchnie pożar,
będzie już za późno na czytanie instrukcji. Weź
udział w szkoleniu w zakresie obsługi gaśnic
w lokalnej remizie strażackiej.

PAMIĘTAJ:
Czujki dymu stanowią pierwszą linię obrony
przed pożarami. Mogą ostrzec Cię o pożarze,
gdy wciąż jest on na tyle mały, by można było
ugasić go gaśnicą, a co najważniejsze, mogą
dać Tobie i Twojej rodzinie dodatkowy czas na
ucieczkę.
OPRACUJ I STOSUJ domowy plan
ewakuacyjny na wypadek pożaru.
NIGDY I POD ŻADNYM POZOREM NIE
WRACAJ do płonącego budynku, bez
względu na przyczynę.

