Bor du BRAND sikkert?



Tilslut ikke mere end 4
apparater til en stikkontakt.



Hold lightere og tændstikker uden for børns
rækkevidde.



Hvis du har skorsten, er
den fejet og inspiceret af
en skorstensfejer.



Har i nogen form for
slukningsudstyr stående
parat, vandkande eller
ildslukker?



Har i snakket om hvordan
i kommer ud af huset,
hvis det skulle opstå
brand også midt om natten?



Ved du, hvordan du ringer efter hjælp, hvis det
brænder?

I ved først, om jeres hjem er
brandsikkert, når I har lavet en
gennemgang af jeres hjem fra
ende til anden.
Kontrollér regelmæssigt brandsikkerheden i dit hjem. Brug de
følgende tips til at hjælpe jer.


Sørg for at stearinlys placeres sikkert og fyrfadslys
på egnet underlag.



Husk altid at slukke lysene når rummet forlades.



Efterlad aldrig pander og
gryder uden opsyn, når
du laver mad.



Placer aldrig ting på kogepladen der kan brænde.



Efterlad aldrig tændte cigaretter uden opsyn.

Lidt læring og test kan findes her:



Ryg aldrig i sengen.

http://www.brandparat.dk/private/



Inden askebægre tømmes
sørg for, at cigaretter og
aske er slukket, fugt fx
med vand.

Yderligere information:



Tildæk aldrig elektriske
apparater.



Sluk for elektriske apparater når de ikke bruges.

www.brsj.dk/kampagner/

Vejledning i
opsætning af
røgalarmer

Placering af røgalarmer:



Batteridrevne alarmer
skal kontrolleres jævnligt,
ved et tryk på testknappen. Man bør kontrollere





Røgalarmer skal placeres i

alarmer mindst én gang

loftet, da røgen stiger op.

om måneden og fx efter

midt i rummet.


Røgalarmer skal placeres
nogenlunde vandret.



Ved loft til kip eller skrå
vægge, placeres røgalarmen 1 meter fra højeste
punkt.



Man bør placere en røgalarm i nærheden af køkkenet.



Man bør placere sin røgalarm væk fra vinduesog ventilationsåbninger,
da disse kan forhindre at
røgen i at nå røgalarmen.



ferier.

Røgalarmer placeres altid

Man bør placere røgalarmerne lidt væk fra brændeovne, komfur, ovne,
baderum m.v. hvor røg
og damp kan føre til fejlalarmer.



Bemærk! I dag sælges
røgalarmer med batterier
der holder i op til 10 år,
herefter udskiftes hele
røgalarmen.

