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Tiizvddelem bebiztosit{sa a fiit6si id6szakbatr

A trizvdderem szempontjab6i kiildndseil veszdlyes idciszaha-k szrmit a 1iitdsi id6szak.
Ebben. az id6szakban megszaporaroclnak a nagy anyagi krirt okoz6 6s tdbb eserben sddil6seket,
emberi 6ldozatokat kdvetel6 tiizesel.ek.

A flltdsi berendez6sek nem megfelel6 haszndlal6val, rossz el6kdszitds6vel 6s
a bereldez6sek ellerrjizdsdnek elhanyagoles6val ndveljiik u 

^"gl.,ib6*da*k, 
i;;;k ds sokszor arobb.a:6.sok. kiarakulds,nal veszdlydt. Leggyakoribb tiizek a firtdsi berendezdsek

meghibasod6srib6l akdndnyek 6s ftistelvezet6 csdveknem megGlel6 beszerel6s6b6t keletkeznek.A trizesetek kivizsg6t6sai sor.in szerzett inturmdci6k 
"lupj6o "r"k"t 

l";;;;;;; a prcvenriy _
trizrnegel6zdsi el6irrisok megszegdse okozza.

A fiitdsi id6szak megkezdds6vel a kdvethez6 6vintdzkeclisek betartdsAt aj6nljuk:
! szakembenel ellen6 ztessLjk a fiitdbereudeziseid< miiszaki Allapotat es az dszlelt

hidnyossigokat triel6bb tavolitassuk el,

> biztositsuk be a kimdnyek szakszeni ,tellen6rz6s6t szakemberrel, miel6tt
a fiit6berendezdst csatlakoztatiuk a kdmdnyhez,

> kdm6n,-sepr6ve1 (vagy szakembener) e endrizlessitlqds egyittal tisritassuk kiakimdnyekel a liistcsOvekeL 6s a7 aftala kiaaott 
"li.rn"-goft 

tirilrtit 
^"g,> a kdtudnysepr6 6ltal kiadott elismeN6n],t 6rizziik meg ds a k6zs6g tiizvidetmi ellen6r6csopotjiinak kdrdsdre mutassuk fel,

> a flit6berendezdseket csak a gyiifi6 utasitdsai dfielmdben rizemeltessiik,
) ne hevitstik ttl a fiit6testeket, ne haszn6ljuk otthon barkacsoit berendezdseket,

> a frjt6berendezdsek kdzei6ben ne tafisunk 6ghet6 anyagokal.

) ne hagl,juk a miikddisben ldv6 flit6berendezeseket fehigyelet ndikiil,
> kazdnok vagy ftlt6berendez6sek kdzel6ben ajdnlott szdn monoxid 6rzdkel6 vagygAz6rzdkel6 berendezdst szerelni,

! gyerekekrek ne engedjiik hogy ezeket a berendezdseLet kezel.jdk, vagy miis m6donmanipuialjanak veirjlr,

> begyujtashoz 6s a flitdshez csak olyan liit6anyagokat 6s eszkdzoket haszndljunk, amelyek
a gy6rt6 altal aj6nlottal( ds engeddiyezenek,

) gondoskodjunft an6i, hogy a fiit6berendezdsek ds m6s h6fo*6sok biztonsagos tavors6gban,
valamint h66116 anyagokkar (aneryek sze*ezete, nrer"t" e, 

"m"-['"r", 
e az eltirrfelldtelnek megfelel) legyeDek elvdlasztva az 6ghet6 a{yagokt6l,

> a hamut ds m6s 6gdstermdkeket eIIe a c6ha megfeleld, [em dghei6 t6rol6eddnyekbea
ttuoljut ellnjldnitve m6s hullacldkokt6l,
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) a ftit6anyagok rakt6raiban tartsunk rcndet, az egyes fiit6a.ryagokat taroljuk elkiilddtve,
Iehet6leg mir6l pormeitesebben.

Az ajanlott 6vintdzkeddsek ds az dwdnyes jogszabAlyok betartasdval csokkenthetjiik a
t{izesetek, egydbb veszdlyek 6s tagddi6k keletkezdsdt a fiitesi iddszakban.

+42131/ s52 21 46Msr.sKt|o 
^ 

zAcB{aNN6ro


