UPORABA GASILNIKOV - 1. DEL
Gasilniki so zelo priročno in izjemno uporabno orožje za boj proti požaru v začetni fazi. Vsekakor
priporočamo, da ga ima vsako gospodinjstvo, hiša pa v vsakem nadstropju po enega. Nakup
predstavlja le neznaten strošek v primerjavi s škodo, ki lahko nastane, če gasilnika nimamo.
Poznamo več vrst gasilnikov. Gasilnik na prah, gasilnik na CO2, gasilnik na peno. V naslednjih nekaj
številkah vam bomo predstavili njihove značilnosti, predvsem pa njihovo uporabnost. Danes je na vrsti
za domačo rabo najuporabnejši: gasilnik na prah.
Gasilnik na prah je tlačna posoda rdeče barve s cevjo na zgornjem delu in dvema ročicama. Poznamo
več vrst gasilnikov na prah, razlikujejo pa se po količini vsebine v njem. To so 1, 6 in 9 kilogramski, v
industriji pa uporabljajo tudi 50 kilogramske gasilnike na prah.
Vsebina tlačne posode sta poseben zdravju neškodljiv prah in ogljikov dioksid kot potisni plin. Z njim
gasimo vse vrste začetnih požarov, ki lahko nastanejo doma ali v naravi. Še posebej je primeren za
gašenje električne napeljave in naftnih derivatov. Z njim lahko pogasimo tudi dimniški požar, vendar
je v tem primeru potreben še dodaten dovod plina, ki prah potiska po dimniku navzgor.
Prah v gasilniku se poseda in posledično strjuje, zato mora uporabnost gasilnika vsako leto pregledati
pooblaščena oseba. Nakup in vzdrževanje gasilnika nista velik strošek in si ga res lahko privoščite.
Uporaba gasilnika na prah je zelo enostavna in je v štirih korakih navedena spodaj. V primeru, da si
boste ali ste si gasilnik že nabavili, potem se ga lahko naučite uporabljati tudi z našo pomočjo.
Uporaba gasilnika na prah:
ČE GASITE OGENJ NEKJE ZUNAJ, SE MU PRIBLIŽAJTE V SMERI VETRA. TAKO SE
IZOGNETE NEPRIJETNIM OPEKLINAM!!
1.
2.
3.
4.

Izvlecite varovalko na kovinskem vratu gasilnika s čimer sprostite zgornjo ročico,
Cev vzemite v roko, jo usmerite proti plamenu in stisnite ročico na ročniku
Navzdol pritisnite zgornjo ročico na vratu gasilnika,
Ročnik usmerite nekoliko nad plamen in ga postopoma spuščate proti žarišču ognja.

Prah se bo razpršil nad ogenj, preprečil dostop kisika in ga tako zadušil. Prah nima hladilnega učinka
in se vam ni treba bati ozeblin. Ročico na ročniku držite stisnjeno toliko časa, da ogenj ugasne ali da
izpraznite gasilnik. Če vam ognja ni uspelo pogasiti, takoj pokličite pomoč na telefonsko številko 112.
Iz gasilnika sproščen prah ni nevaren za zdravje. Ko pa boste prah čistili, se boste morda jezili. V tem
primeru vedno pomislite, kaj bi bilo, če...
Uporabljen gasilnik v najkrajšem možnem času odnesite na servis gasilnikov, kjer vam ga bodo spet
napolnili in pripravili za naslednjo uporabo.
V primeru požara nemudoma pokličite pomoč na številko 112. Povejte kdo ste, kaj gori in kje gori,
kako velik je požar in ali so ogrožene osebe oz. živali. Gasilski enoti omogočite dostop. Požar
poskušajte pogasiti sami, vendar le, če s tem ne ogrozite svojega življenja. Če požara ne obvladate, ne
vstopajte v prostor, zaprite vrata in vstop preprečite tudi drugim. Ko bo požar pogašen, bomo gasilci
preventivno pregledali elemente ter prostore in tako preprečili ponoven vžig.
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