Belangrijke weetjes en tips over veiligheid in huis

Wist u dat….



De gasslang (de zwarte aansluitslang) van uw fornuis/gaskookplaat
een ‘houdbaarheidsdatum’ heeft van hoogstens 5 jaar? (Op alle goedgekeurde
slangen van niet ouder dan circa 15 jaar staat een datum.) Te oude slangen harden
uit en kunnen spontaan openknakken, waardoor gas uw keuken instroomt met alle
mogelijke gevolgen van dien! Het is dan ook zeker verstandig de slang te (laten)
controleren en natuurlijk de bijbehorende gaskraan dicht te doen als u de woning
verlaat of gaat slapen.



De wasdroger hoog in de top tien van brandoorzaken in Nederland staat? Ook al haalt
u netjes bij elke droogbeurt het pluizenfilter leeg; er komt toch fijne stof in het
droogkanaal van de droger. Dit slaat als een soort erg brandbaar papier-maché neer
op plaatsen waar je dat absoluut niet wilt, dus ook bij het roodgloeiende
verwarmingselement.



Het verstandig is ook eens met een kritisch oog naar uw stopcontacten te kijken? Zit
er om één van de gaatjes een geel of bruin schroeirandje, dan wordt het tijd dit
stopcontact te vervangen. Het is een teken, dat het, bij dat gaatje behorende contact,
slecht is (verslapte contactveer of stof/vuil). De boel wordt dan bij gebruik heet en
vormt een mogelijke brandoorzaak.



U nooit, maar dan ook helemaal nooit, met water in de buurt van brandend vet mag
komen? Natuurlijk wist u dat. Als u zou proberen om een brandende frituurpan met
water te blussen, dan zou dat in uw keuken een ramp veroorzaken. Eén kopje water
in twee liter (brandende) olie veroorzaakt een steekvlam van 6 tot 15 meter. Een
brandende frituurpan blus je met een blusdeken of een (passend) deksel, terwijl je
iemand anders de brandweer laat bellen. Ga nooit met een brandende pan vet lopen.
Als het met het blussen niet lukt, verlaat dan de ruimte en vergeet absoluut niet om
de deur te sluiten.



In elk huishouden rookmelders en één of meerdere blusdekens niet mogen
ontbreken? De rookmelders moet u natuurlijk wel uit de verpakking halen en tegen
de plafonds van de gangen, de kinderkamer en een eventuele CV-ruimte bevestigen
(hoeft niet met schroeven, dubbelzijdig plakband werkt ook prima). De melders
blijven na aanschaf maar al te vaak ergens in een la liggen!



Elke gesloten deur rook en brand zeker 30 minuten tegenhoudt, maar dat bij een niet
gesloten deur het vuur zich razend snel door het hele huis verspreidt? Dus bij brand
altijd ramen en deuren sluiten, met de nadruk op de deuren.



U bij een eventuele aanschaf van een brandblusser rekening moet houden met het
feit, dat de redelijk goedkope ABC-poederblussers bij gebruik in uw woning voor zeer
veel vervolgschade zorgen. Beter is om een sproeischuimblusser aan te schaffen.
Deze kunt u voor bijna alle branden gebruiken en de vervolgschade is gering.
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