Mi a szén-monoxid
és mikor van mérgezés?
A szén-monoxid színtelen és szagtalan, a levegőnél
könnyebb, erősen mérgező gáz, amely a széntartalmú,
szilárd, folyékony, vagy gáznemű anyagok tökéletlen
égése során képződik. Zárt térben és a szabad levegőn is
kockázati tényező. Zárt térben fokozottan veszélyes, hiszen
ott feldúsulhat, a levegőnél könnyebb mivolta miatt pedig
a magasabb részeken gyülemlik fel először.
A szén-monoxid-mérgezés tünetei nem feltűnőek: fejfájás,
szédülés, bágyadtság. De vigyázat: mire ezek a tünetek már
jól észrevehetővé válnak, addigra már rendszerint késő! Ha
hirtelen romlik a közérzete és a közelben fűtőberendezés
található – gyanakodjon! Különösen, ha a tünetek egyszerre
több emberen jelentkeznek! Figyelmeztető jel lehet, ha
párásságot, nem erős, de szokatlan szagot észlel.

Otthonunk légmozgást
BEFOLYÁSOLÓ berendezései
komplex rendszert
alkotnak
A közös légtérben működő berendezések hatnak egymásra.
Egyetlen ventilátor képes arra, hogy nyílt égésterű tüzelő-,
fűtőberendezés mellett működtetve megváltoztassa egy
helyiség levegőjének áramlását, és módosítani tudja az
égés során keletkező gázok és füst áramlásának irányát is.
A konyhai páraelszívók, a mellékhelyiségek szagelszívói, a
központi porszívó, a szárítós mosógép, a mobilklíma, vagy
több, különböző tüzelőanyaggal üzemeltetett, nyílt égésterű
tüzelőberendezés egyidejű működése mind szerepet játszhat
a szén-monoxid, a csendes gyilkos képződésében. Ez a hatás
fokozottan érvényesül ott, ahol az ablakok kiválóan záródnak.

Már a gyanú esetén is hívja a

zéstől?
Fél a szén-monoxid-mérge
!
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biztonsága a tét
Az Ön otthona és szerettei
ot - vegyen érzékelőt!
Ne kössön kompromisszum

Biztonság
Az emberek számára nagyon fontos a biztonságos otthon,
arra azonban kevesen gondolnak, hogy ezért a biztonságért
tenni is kell. Például a tűzmegelőzéssel és a kéményseprők
munkájának támogatásával. Ezek a szakemberek minden
évben több ezer, valamilyen veszélyt jelentő hibát tárnak
fel a tüzelőberendezések és füstelvezető-rendszerek átvizsgálásakor. A kéményseprők azonban csak akkor tudnak
segíteni, ha minden otthonba bejutnak.

Az Ön otthona és szerettei
biztonsága a tét!

Mit tehet AZÉRT, hogy
biztonságban legyen?
Ügyeljen a megfelelő levegő-utánpótlásra – a légmentesen záró ajtók, ablakok korában a résszellőzők
beépítése és a rendszeres szellőztetés életet menthet.
Kihűlt fűtőberendezések üzembe helyezésekor a kémény
átmelegedéséig szellőztessen!
Az elszívót és a nyílt lánggal égő berendezést, vagy
több nyílt égésterű berendezést soha ne működtessen
együtt!
A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, vízmelegítő és főzőeszközök telepítését bízza szakemberre!
	Ne hanyagolja el a tüzelőberendezések, főleg a nyílt
égésterű készülékek időszakos műszaki felülvizsgálatát!
A szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek több mint
fele a fürdőszobában történik, mert azok légtere általában kicsi, így a vízmelegítő (bojler) gyorsan elhasználja
az égéshez a helyiség levegőjét. A szellőzőrácsot soha
ne takarja le, vagy soha ne szüntesse meg!
	Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanába,
segítse a kéményellenőrzést!

Fél a szén-monoxid-mérgezéstől?
Ügyeljen arra, hogy folyamatos
legyen a levegőutánpótlás!

A kéményseprő
A kéményseprő ma már nem csak a tűzmegelőzés kérdéseiben illetékes, feladata van a légszennyezés ellenőrzésében és az energiatakarékosság területén is. Munkájával
segíti a meglévő fűtési rendszer hatékony és gazdaságos
működtetését, a tűzmegelőzést, a károsanyag-kibocsátás
csökkentése révén pedig a környezet megóvásához is
hozzájárul.

Ne kössön
kompromisszumot!

