Gašenje začetnih požarov
Izbira naprave, sredstva za gašenje
začetnih požarov
Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba
vedeti, kaj gori in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom
(npr. požarno odejo, pokrovko) in gasilnim sredstvom
(npr. vodo, prahom) lahko najučinkoviteje in varno pogasite
požar. Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne razrede
požarov, ki so označeni s črkami A, B, C, D in F.
Razred
požara

Gorljiva
snov

Primerno
gasilno sredstvo

A

požari gorljivih
trdnih snovi

les, papir, slama,
tekstil, premog ...

voda, pena,
ABC-prah

B

požari
vnetljivih tekočin

bencin, nafta, olja, voski, laki,
alkoholi, benzen, smole ...

pena, CO2,
ABC-prah

C

požari
vnetljivih plinov

zemeljski plin, butan, acetilen,
vodik, utekočinjen naftni plin ...

ABC-prah,
CO2

D

požari
lahkih kovin

magnezij,
aluminij v prahu ...

D-prah

F

požari jedilnih
olj in maščob

jedilna olja in maščobe

Tudi osebno vozilo lahko zagori

Kako gasiti
z gasilnikom

Začetni požar v osebnem vozilu lahko z gasilnikom pogasite
ali omejite sami. Priporoča se, da v vozilo namestite gasilnik na
ABC-prah z učinkovitostjo gašenja najmanj 8A 55B (2 ali 3 kg).

Pri uporabi
gasilnikov je treba
upoštevati navodila
proizvajalcev, ki so
na gasilniku.

Kako ukrepati, če osebno vozilo zagori

Vedno gasite tako,
da se je mogoče umakniti.

Kako gasiti požar v motorju osebnega vozila

F-prah, posebna
tekoča gasila

Električne oziroma elektronske naprave lahko gasite z gasilniki
na CO2, ABC-prah ali vodo (naprave do napetosti 1000 voltov
lahko na določeni razdalji gasite z vodo skladno z navodili na
gasilniku).

Vedno gasite v smeri vetra.

Z vodo nikoli ne gasite gorečega olja, saj lahko povzročite
maščobno eksplozijo. Goreče olje pogasite najhitreje,
če ponev z oljem pokrijete s pokrovko, vlažno bombažno krpo
ali požarno odejo.

Izbira gasilnika
Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so
različno učinkoviti. Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani
razred požara. Pri izbiri primernih gasilnikov za gospodinjstvo
upoštevajte preglednico oziroma se pred nakupom posvetujte
z gasilci ali prodajalci.

Gasilnike namestite na vidna in dostopna mesta v bližini vrat.
Prostori, v katere je priporočljivo namestiti gasilnik:

Malo privzdignite pokrov
motorja. Gasilnik usmerite
v odprtino med pokrovom
motorja in masko vozila.
Pred gašenjem nikoli ne
odpirajte pokrova motorja.
Če se je požar že razvil in ga
ne morete pogasiti, pokličite
številko 112.

Osebno vozilo zagori v predoru
Gasiti začnite na sprednjem robu požara
in vsaj tri korake od požara.

Vključite varnostne utripalke
in poskušajte vozilo zapeljati iz
predora. Ne obračajte vozila
in ne vozite vzvratno.
Če to ni mogoče:
- zapeljite v odstavno nišo
oziroma ob skrajni desni
rob vozišča,
- ugasnite motor in ključ
pustite v ključavnici za vžig,
- vozilo morajo zapustiti vsi
sopotniki in se čim prej
umakniti na varno,
- če lahko, požar pogasite
z vašim gasilnikom ali
gasilnikom, nameščenim
v predoru.

V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo,
peno ali ABC-prah.

Namestitev

Vozilo takoj ustavite na varnem
mestu in:
- ugasnite motor ter vklopite
varnostne utripalke,
- vozilo morajo zapustiti vsi
potniki in se čim prej umakniti
na varno,
- eden od potnikov naj vozilo
ustrezno zavaruje in označi
z varnostnim trikotnikom,
- če lahko, vzemite gasilnik
in poskušajte pogasiti požar,
- če se požar že razvije in ga
ne morete pogasiti, pokličite
številko 112.

Gašenje je učinkovitejše,
če gasi več oseb hkrati.

Iztekajočo vnetljivo tekočino
začnite gasiti na mestu, kjer izteka.

Če požara ne morete pogasiti
oziroma se je že razvil, takoj
zapustite predor po najvarnejši
poti in pri tem upoštevajte
oznake za izhod v sili v predoru.
Pred dimom se zaščitite tako, da
si nos in usta pokrijete z robcem
ali kosom obleke.
Pomoč pokličite s stacionarnim telefonom v predoru
(SOS – klic v sili) ali z mobilnim telefonom na številko 112.

Vzdrževanje gasilnikov
Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno
polnjenje gasilnikov in jih namestite tja,
od koder ste jih vzeli.

Klic v sili: 112

Ob klicu na številko 112 povejte:
•
•
•
•
•

kdo kliče,
kaj se je zgodilo,
kje se je zgodilo,
kdaj se je zgodilo,
koliko je ponesrečencev,

• kakšne so poškodbe,
• kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
• kakšna pomoč je potrebna.

Le vzdrževani gasilniki bodo pravilno delovali, zato jih je treba
vzdrževati v predpisanih rokih skladno z navodili proizvajalca.
Vzdrževanje in ponovno polnjenje lahko opravljajo le
pooblaščene osebe.

Na številko 112 lahko pokličete
ali pošljete kratko sporočilo (SMS),
če potrebujete pomoč gasilcev,
nujno medicinsko pomoč, druge
reševalne službe ali policijo. Na številko
112 lahko brezplačno kličete s
stacionarnega ali mobilnega telefona
(tudi če je račun prazen) v vseh državah
Evropske unije.

Več informacij:
www.sos112.si
www.gasilec.net
www.szpv.si
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