Blusdeken
Blusdeken, is dat net zo iets als een doekje voor het bloeden? Het lijkt er een beetje op,
maar is toch heel anders. Laten we beginnen bij het begin: vlam in de pan.
Wat doet u wel en niet bij vlam in de pan?
Wel doen!
Afzuigkap uitzetten.
Gas of elektra toevoer van de het kooktoestel uitzetten.
Passende deksel op de pan schuiven, maar wel van u af. Of blussen met een blusdeken,
maar daarover straks meer.
Niet doen!
Blussen met water.
Met de pan naar buiten lopen.
Vindt u het blussen met een passende deksel gevaarlijk, dan kunt
u ook een blusdeken gebruiken. U trekt de blusdeken uit de
verpakking en wikkelt de hoeken om uw handen, waarna u de
deken, van u af, over de pan met vuur schuift. Lijkt ook gevaarlijk,
maar weglopen is ook geen optie.
Vindt u het blussen met een blusdeken iets wat u wel zou
kunnen, dan schaft u hiervoor een goedkeurde blusdeken
aan. Let op: een blusdeken is maar éénmalig bruikbaar. Een
goede blusdeken heeft een productie goedkeuring dus let u
daar goed op. Goedgekeurde blusdeken zijn voorzien van
de code BSEN 1869.
We zullen u nog een tip geven. Leg een blusdeken in uw
slaapkamer. Dat lijkt een vreemde tip, maar dat is niet zo. Bij een brand in uw woning zou
het zo maar kunnen dat de vluchtweg naar buiten alleen langs de vuurhaard is. Dan kunt u
de blusdeken omslaan en zo u zelf tegen het vuur beschermen. Het is dus niet zo vreemd
als het lijkt.
Vlam in de pan kunt u wellicht zelf blussen, maar andere branden: begin er niet aan! U heeft
maar drie minuten de tijd bij een brand om uw woning veilig te verlaten en dat is heel kort. Bij
het artikel over de brandmelder hebben we u al tips gegeven over hoe te handelen bij brand.
Nog even het geheugen opfrissen; waarschuw uw eventuele
medebewoners, vlucht naar buiten en bel zo snel mogelijk 112. Is het
niet mogelijk om de woning te ontvluchten, blijf dan in een van de
kamers zover mogelijk bij de ruimte vandaan waar de brand is en houdt
de deur gesloten. Kamerdeuren hebben een brandwerendheid van 30
minuten. Let wel op de rook die mogelijk onder de deur door komt.
Houdt een zakdoek voor uw mond.

