Przeczytaj etykietę z
instrukcjami: Krytyczna
sytuacja nie jest dobrym
czasem na dowiedzenie się,
jak pracuje gaśnica.

Rozmiar Gaśnicy

Przenośne gaśnice przeciwpożarowe są
oznaczone wskaźnikami wedle wielkości
pożaru, z którym mogą sobie poradzić.
Wskaźniki można znaleźć na etykiecie gaśnicy
– Na przykład 2A:10B:C
Im większy jest wskaźnik liczbowy, tym
większy pożar może ona ugasić. Poszukaj
etykiety ULC (Underwriters Laboratories of
Canada) na gaśnicy. Polecamy
wielozadaniową (multipurpose ABC) gaśnicę
przeciwpożarową ze wskaźnikiem 2-A 10-B,C
lub 3-A 40-B,C dla domu lub mieszkania.

Umieść gaśnice przeciwpożarowe w łatwo
widocznych i dostępnych miejscach – najlepiej
blisko wyjścia i nie bliżej niż dziesięć sóp do
potencialnego źródła pożaru. Nie przechowuj
ich w szafach lub pod zlewami.

Konserwacja

lub odwiedzić nas na naszej stronie
internetowej

http://www.mississauga.ca/fire
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Raz w miesiącu dokonuj inspekcji Twojej
gaśnicy przeciwpożarowej, aby sprawdzić, czy
nie jest uszkodzona i upewnij się, żeby była w
pełni naładowana. (Zobacz instukcje producenta
w celu uzyskania szczegółów.) Przegląd i
naprawy gaśnic przeciwpożarowych powinny
być wykonywane przez kwalifikowaną firmę
serwisową po każdym użyciu, nawet jeśli nie
była w pełni opróżniona. (Sprawdź na stronach
biznesowych (yellow pages) pod kategorią
Gaśnice Przeciwpożarowe (Fire Extinguishers).)

Pogotowia Przeciwpożarowego
i Ratunkowego miasta
Mississauga (Mississauga Fire
& Emergency Services)
Wydział Edukacji Społecznej
905-896-5908

RV
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Lokalizacja

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
zadzwonić do

A

RV
ICE
S

Ważne jest, aby wiedzieć, że gaśnice
przeciwpożarowe nie są przeznaczone do
dużych lub rozprzestrzeniających się pożarów.
Gaśnica przeciwpożarowa może się zupełnie
opróżnić w przeciągu tak krótkiego czasu jak
sześć do dziesięciu sekund.
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Jeśli użyje się jej poprawnie,
przenośna gaśnica
przeciwpożarowa może uratować
życie i majątek poprzez ugaszenie
małego pożaru lub wstrzymanie
go do czasu przybycia Pogotowia
Pożarowego i Ratunkowego
(Fire & Emergency Services).

Dokonaj próby ugaszenia
pożaru tylko wtedy, gdy
następujące warunki są
spełnione:

• Każdy opuścił lub jest w trakcie
opuszczania domu i ktoś dzwoni do straży
pożarnej poprzez wykręcenie numeru 911.
• Pożar jest mały, nie rozprzestrzenia się, a
dym i wysoka temperatura nie stanowią
zagrożenia.
• Twoja gaśnica pasuje do rodzaju pożaru,
który usiłujesz zwalczyć.
• Masz pewność siebie, co do zwalczania
danego pożaru i jesteś zapoznany z
używaniem tej gaśnicy.

Pamiętaj: Nie daj się uwięzić
przez pożar. Zawsze bądź
skierowany plecami do
niezatarasowanego wyjścia.

Aby posługiwać się swoją
gaśnicą przeciwpożarową,
pamiętaj słowo “PASS”

P

– Wyciągnij
(Pull) blokującą
zawleczkę, odkręcając
ją jeśli jest taka
potrzeba, aby złamać
zatyczkę w celu
otwarcia dźwigni.

A

– Celuj (Aim)
nisko.
Skieruj wylot gaśnicy
lub wąż na podstawę
pożaru. (Pozostań
oddalony o
bezpieczną odległość.)

S

– Przyciśnij
(Squeeze)
dźwignię powyżej
rękojeści do końca,
aby uwolnić roztwór
gaszący.

Istnieją trzy typowe kategorie
pożarów, z którymi możesz się
spotkać w swoim domu.
(Upewnij się, że masz właściwy typ gaśnicy
przeciwpożarowej dla odpowiedniego rodzaju
pożaru.)
Kategoria A: Zwyczajne materiały palne
Pożary mające do czynienia z drewnem,
tekstyliami, papierem, oraz plastikiem, itp.
Kategoria B: Łatwopalne płyny i gazy
Pożary mające do czynienia z benzyną,
olejami roślinnymi, propanem, itp.
Kategoria C: Naładowane elektryczne
Pożary mające do czyniania z energią
elektryczną pod napięciem, taką jak
narzędzia elektryczne, okablowanie, panele
bezpiecznikowe, telewizory, komputery, itp.

Gaśnica przeciwpożarowa
oznakowana ABC jest gaśnicą
wielozadaniową i może być
użyta do wszystkich trzech
kategorii pożarów.

S

– Zamiataj
(Sweep)
wylotem lub wężem z
jednej strony w drugą
wzdłuż podstawy
pożaru. Jeśli pożar
wybuchnie na nowo,
zastosuj to samo
ponownie.

Nigdy nie odwracaj się
plecami do pożaru – nawet
jeśli myślisz, że jest
ugaszony; może się on
ponownie zapalić.
Zauważ: Po użyciu gaśnicy do ugaszenia pożaru, zadzwoń natychmiast do Pogotowia Pożarowego i Ratunkowego, aby dokonać zgłoszenia.
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– Na przykład 2A:10B:C
Im większy jest wskaźnik liczbowy, tym
większy pożar może ona ugasić. Poszukaj
etykiety ULC (Underwriters Laboratories of
Canada) na gaśnicy. Polecamy
wielozadaniową (multipurpose ABC) gaśnicę
przeciwpożarową ze wskaźnikiem 2-A 10-B,C
lub 3-A 40-B,C dla domu lub mieszkania.

Umieść gaśnice przeciwpożarowe w łatwo
widocznych i dostępnych miejscach – najlepiej
blisko wyjścia i nie bliżej niż dziesięć sóp do
potencialnego źródła pożaru. Nie przechowuj
ich w szafach lub pod zlewami.
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lub odwiedzić nas na naszej stronie
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Raz w miesiącu dokonuj inspekcji Twojej
gaśnicy przeciwpożarowej, aby sprawdzić, czy
nie jest uszkodzona i upewnij się, żeby była w
pełni naładowana. (Zobacz instukcje producenta
w celu uzyskania szczegółów.) Przegląd i
naprawy gaśnic przeciwpożarowych powinny
być wykonywane przez kwalifikowaną firmę
serwisową po każdym użyciu, nawet jeśli nie
była w pełni opróżniona. (Sprawdź na stronach
biznesowych (yellow pages) pod kategorią
Gaśnice Przeciwpożarowe (Fire Extinguishers).)

Pogotowia Przeciwpożarowego
i Ratunkowego miasta
Mississauga (Mississauga Fire
& Emergency Services)
Wydział Edukacji Społecznej
905-896-5908
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Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
zadzwonić do
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Ważne jest, aby wiedzieć, że gaśnice
przeciwpożarowe nie są przeznaczone do
dużych lub rozprzestrzeniających się pożarów.
Gaśnica przeciwpożarowa może się zupełnie
opróżnić w przeciągu tak krótkiego czasu jak
sześć do dziesięciu sekund.
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