Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Servei de Protecció Civil.

PROTECCIÓ CIVIL L’HOSPITALET

CONSELLS DE SEGURETAT
PER LLARS DE FOC.
LA XEMENEIA.
Ha d’estar aïllada o prou separada de materials i elements combustibles.
Cal parar atenció quan el conducte traspassa sostres, falsos sostres o
teulades al costat de fusta, parquet, estructures de fusta, plàstiques o
sintètiques que puguin incendiar-se.
Les parets , el sostre i el terra de la llar de foc no poden ser no contenir
material combustible com paper, fusta , catifes,moquetes, parquet...
Els barrets (a l’exterior) de les xemeneies han de ser anti-vent.

EL QUE NO S’HI HA DE CREMAR.

Líquids inflamables per encendre i/o atiar el foc.
Llenya o fusta humida , verda o amb resines ; perquè pot crear dipòsits de
sutge o quitrà a la xemeneia.
Fusta tractada , perquè pot desprendre productes tòxics.
Altres tipus de productes no especificats per el fabricant.

UN FOC VIU SENSE MASSA LLENYA.
El foc a de ser viu , però sense massa llenya, perquè tingui un bon tiratge.
Així evitarem la producció de productes tòxics i l’acumulació de sutge i
quitrà a la xemeneia; que al final poden acabar incendiant-se.

EL QUE NO HEM DE FER.

Acostar-hi roba perquè s’eixugui, apropar-hi mobles , coixins etc...
Deixar que s’hi apropin els nens jugant i/o amb les joguines.
La reserva de llenya a de mantenir-se lluny i en un lloc adequat , on no
pugui encendre’s.

Es recomanable no deixar la llar de foc encesa quan anem a dormir , o bé,
quan marxem de casa , si hem de sortir , haurem de col·locar una pantalla
mata guspires.

VENTILACIÓ.
Es molt important que la cambra on es trobi la llar de foc , estigui
convenientment ventilada.
Així evitarem males olors, problemes amb el tiratge de la xemeneia ,
concentració de gasos tòxics, principalment monòxid de carboni.

MANTENIMENT DE LA LLA DE FOC.

Neteja.
Hem de poder comprovar,netejar i escurar els conductes per recuperar-ne
el sutge , que al final podria acabar cremant i danyant els conductes.
Al menys cal fer-ho un cop per temporada, si fem servir la llar de foc
habitualment.
Cal que tinguem els estris i raspalls adequats i necessaris, i que no fem
servir productes químics que no siguin els recomanats pel fabricant.

La xemeneia que no perdi fum.
La xemeneia cal que no tingui cap forat. El fum es tòxic i, a mes podria
acabar calant-se foc sobre materials combustibles que hi haguessin a prop
dels conductes de la llar de foc.

La llar sense encendre’s durant molt de temps.

Si fa varies temporades que la llar no s’ha encès, l’haurem de fer revisar
per personal especialitzat,i determinar que no hi ha cap obstrucció ni fuita
de fum al conducte.

Protecció per incendis.

Si volem augmentar la seguretat, podeu instal·lar un detector d’incendis i
de monòxid de carboni. Disposar d’un extintor portàtil per cas d’incendi i
saber com fer ús d’aquest.

EN CAS D’INCENDI TELEFONEU AL
TELEFON D’EMERGÈNCIES 112.

