Tips

Voorkom
brand
De meeste branden ontstaan door
onoplettendheid, onvoorzichtigheid of
een gevaarlijke situatie. Brandpreventie
is dan ook vooral een kwestie van
gezond verstand.
veral kan brand uitbreken. Ook
bij u thuis. Zowel het vuur als
de rook en het bluswater kunnen grote schade veroorzaken.
Zoals altijd is voorkomen dus
beter dan genezen. Hoe? Door de risico's te
beperken en gebruik te maken van brandpreventiemiddelen.

O

Rookmelder is goud waard

Als er 's nachts brand uitbreekt, loopt u
groot gevaar. Doordat u slapend niets ruikt,
zal de rook u niet wakker maken maar juist
bedwelmen. Het vuur kan ook razendsnel
om zich heen grijpen. U hebt dus maar enkele minuten tijd om aan de vlammen te
ontkomen. Daarom is het van levensbelang
om brand zo snel mogelijk te detecteren,
zowel 's nachts als overdag.
Een rookmelder is dan ook onmisbaar in
huis. Voor een klein bedrag (€ 15 tot € 40)
kan het apparaatje levens redden, als u het
tenminste op de juiste plaats hangt. Neem
bij voorkeur een model met lithiumbatterijen, ook al kost dat iets meer. Uiteindelijk
bespaart u immers op de kosten van de batterijen, omdat u die maar om de vijf à

Rookmelders
moeten
vooral in de
(trappen)hal
worden
gehangen
tien jaar moet vervangen (de andere elk jaar
of om de twee jaar).

Vergeet blusdekens!

Hou altijd iets bij de hand om een beginnende brand in de kiem te smoren. Dat is
vooral belangrijk in de keuken, omdat daar
het vaakst brand uitbreekt, bijvoorbeeld
door een ontvlamde friteuse, braadpan, fonduepan of een oververhit keukentoestel.
Daar hoeft u echter geen blusdeken voor te
kopen. Onze laatste test heeft aangetoond
dat die bijna allemaal minder doeltreffend

zijn dan een natte, goed uitgewrongen keukenhanddoek. De kwaliteit van de blusdekens in de handel blijkt zo ondermaats dat
we ze niet kunnen aanraden. Niet alleen zijn
ze ondoeltreffend, ze geven ook een vals gevoel van veiligheid. U zorgt er dus beter voor
dat er altijd twee katoenen handdoeken of
dweilen in de keuken voorhanden zijn om
een eventuele brand te blussen: de ene om
snel de vlammen te doven en de andere om
vochtig over het toestel heen te leggen. ¬

WAAR ZIJN ROOKMELDERS VERPLICHT?
1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: in alle huurwoningen. De eigenaar staat in
voor de plaatsing en het onderhoud.

ONZE TEST VAN BLUSDEKENS

2. Vlaams Gewest: in alle nieuwe of gerenoveerde woningen en in alle
huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt gesloten. Voor de
lopende huurcontracten worden rookmelders geleidelijk aan verplicht tegen
2019. De eigenaar staat in voor de plaatsing, de huurder voor het onderhoud.

De resultaten en video van onze test maken
brandhout van de blusdekens die in de handel
verkrijgbaar zijn.

3. Waals Gewest: in elke woning. De eigenaar staat in voor de plaatsing, de
huurder voor het onderhoud.
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Woonkamer

Plaats bij voorkeur een rookmelder.
Controleer en vervang eventueel beschadigde stroomkabels
en oude circuits.
Laat regelmatig uw schoorsteen vegen (open haard,
inbouwcassette, kachel en centrale verwarming).
Stop niet te veel zware elektrische toestellen in dezelfde
verdeelstekker of in een verlengsnoer om oververhitting of
kortsluiting te vermijden.

Slaapkamer

Installeer rookmelders bij voorkeur in de nabijheid van
slaapkamers, in elke ruimte die de kamers van de buitendeur
scheidt (gang, trappenhal).
Plaats eventueel ook in de kamer een rookmelder.
Rook nooit in bed, want dat is extreem gevaarlijk. Laat een
volle asbak een dag afkoelen voor u hem in de vuilnisbak
leegt.
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Keuken

ü Leg twee katoenen handdoeken of dweilen binnen handbereik.
ü Ontvet en reinig regelmatig de filter van de afzuigkap.
een friteuse, broodrooster, fornuis … nooit onbewaakt
û Laat
achter wanneer in werking.
û Beperk brandbare materialen (gordijnen, kranten ...).
hier liever geen rookmelder. De kookdampen kunnen al
û Plaats
snel vals alarm opleveren, waardoor u hem op de duur misschien
uitschakelt.

Badkamer

na elke droogbeurt de filter van de droger
ü Maak
schoon.
hier liever geen rookmelder, want de vochtigheid kan
û Plaats
het apparaat mettertijd aantasten.
geen wasgoed drogen op een elektrische convector die
û Laat
aanstaat.
û Laat een ingeschakeld strijkijzer niet onbewaakt achter.
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