SZCZELNEMIESZKANIESPRZYJAPOWSTANIU
TLENKUWEGLA,MOZE DOPROWADZICDO SMIERCI

Brak doplywu swiezego powietrza

- szczelne okna O brak kratki wentylacyjnej

e

w drzwiach lazienki. szczelne drzwi do mieszkania
zakryta kratka
wentylacyjna w pomieszczeniu
niedrozny przewód kominowy
prowadzi
do powstania tlenku wegla, który przyczni sie do TWOJEJSMIERCI.
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PRAWIDLOWAI BEZPIECZNACYRKULACJAPOWIETRZA
ORAZ DYMÓW SPALINOWYCH

.

DOBRA WENTYLACJAW MIESZKANIU ZAPEWNIA CI BEZPIECZENSTWO.
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Mikrto wentylacjaokien
i drzwi
kratkawentylacyjnaw drzwiach
do lazienki
sprawny i drozny przewód kominowy
sprawna i drozna
wentylacja pomieszczenia
zapewni Ci bezpieczenstwo, uniemozliwi
powstanie tlenku wegla. ODDYCHASZ SWIEZYM POWIETRZEM.
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TLENEK WEGLA
Dlaczego jest niebezpieczny?
Tlenek wegla nawet 300 razy mocniej niz tlen laczy sie z Twoja krwia co prowadzi
do smierci. Tlenek wegla - popularnie zwany czadem jest wbrew powszechnemu zludzeniu bezwonny i bezsmakowy wiec nie bedziesz wiedzial ze juz CI ZAGRAZA.

Kiedy wydziela sie TLENEK WEGLA?
Tlenek wegla wydziela sie gdy brakuje doplywu swiezego powietrza do Twojego
mieszkania. Powietrze potrzebne jest spalania w piecykach, kominkach jakie
uzywasz do ogrzewania, lub kuchence gazowej na której gotujesz potrawy.
Jezeli jest go zbyt malo-WYDZIELA SIE TLENEK WEGLA.

Cojest przyczyna wydzielania TLENEKWEGLA?
Podstawowa przyczyna wydzielania tlenku wegla jest uszczelnienie mieszkania,
a zwlaszcza: szczelne okna i drzwi - brak mikrowentylacji, brak kratki wentylacyjnej
w drzwiach do pomieszczenia, gdzie znajduje sie piecyk do ogrzewania, niesprawna
wentylacja pomieszczenia np. zakryta kratka wentylacyjna, niedrozny przewód
wentylacyjny, niedrozny przewód kominowy.

Myslisz, ze z nalozona na glowe foliowa torba, szczelnie zawiazana na szyi
móglbys dlugo zyc? Dlaczego zatem uszczelnisz swoje mieszkanie tworzac
wielka, szczelina foliowa torbe, ludzac sie pozornymi oszczednosciami?
Prawda jest taka, ze oszczedzasz n iewiele, a tracisz zdrowie

- czesciej

chorujesz

wydajesz wiecej na lekarstwa, w mieszkaniu jest wiekszawilgotnosc - latwiej
rozwija sie grzyb, brakuje powietrza do oddychania, do spalania w piecyku,
którym ogrzewasz mieszkanie co powoduje
i moze prowadzic do smierci!

wydzielenie TLENKU WEGLA

COZROBICZEBY BYC BEZPIECZNYM?
Dbaj o odpowiednia wentylacje pomieszczen: stosuj mikrowentylacje okien i drzwi,
nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w drzwiach, kratki wentylacyjnej w scianie,
dokonuj przegladów okresowych komina i piecyka.
Mozesz równiez zainstalowac w mieszkaniu czujnik tlenku wegla.

TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie gazowe - 992
Straz Pozarna - 998
Centrum Zarzadzania Kry~ysowego
tel. 89 52 28 112, kom. 603 777 858
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