Elektriciteit
Onvoorzichtig gebruik van elektrische apparaten kan tot brand
leiden.
Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Wanneer
die warmte niet goed weg kan, is er brandgevaar.
Maar door een paar tips te volgen kan je jezelf heel wat ellende
besparen.
Laat de TV niet op standby staan als niemand kijkt
Zet je televisietoestel uit en niet op slaapstand als niemand er naar
kijkt.
In een televisietoestel worden bepaalde onderdelen heet als het
aanstaat en op slaapstand blijven deze warm.
De warmte kan in combinatie met stof brand veroorzaken.

Schakel de stroomvoorziening uit bij brand met elektrisch toestel
Bij een brandende frietketel of brand met een elektrisch
keukentoestel schakel je de stroomvoorziening uit.
Maak gebruik van een blusdeken of schuimblustoestel om de
vlammen te doven. Gebruik zeker geen water!!!

Let op met brandbare materialen en halogeenverlichting
Brandbare materialen hou je uit de buurt van halogeenspotjes. Als
die langdurig worden verhit, kunnen ze plots in brand vliegen.
Ook als je halogeenverlichting inbouwt in een verlaagd plafond,
moet de warmte goed weg kunnen.

Gebruik verlengsnoeren en stekkerdozen correct
Rol verlengsnoeren volledig af om te voorkomen dat de snoeren
smelten door oververhitting.
Vermijd ook te veel apparatuur aan te sluiten op één stekkerdoos.

Brandweerzone Oost-Limburg • C-Mine 50 • 3600 Genk • 089/65.33.33 • info@bwol.be

Let op met elektrische dekens
Gebruik je graag een elektrisch deken in de winter, niets mis mee.
Maar als zo’n deken de hele zomer in een kast heeft gelegen, kan de
bedrading beschadigd zijn, waardoor kortsluiting kan ontstaan.
Vouw een elektrische deken voor gebruik altijd helemaal uit en volg
de gebruiksaanwijzing.
Geef de keuken- en huishoudtoestellen een grondig onderhoud
Om brand te voorkomen maak je kooktoestellen zoals fornuis, oven
en dampkap goed schoon om vetophoping te voorkomen. Vet zorgt
er immers voor dat een brand zich sneller kan verspreiden.
De droogkast staat op de eerste plaats van elektrische apparaten
die brand kunnen veroorzaken. Reinig de filter van je droogkast na
ieder beurt en maak jaarlijks de luchtafvoerbuis schoon.
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