הוראות כיבוי באמצעות נוזל
הוראות בטיחות
 .1אין לפתוח ,לחורר ,לפרק או לפגוע בשלמות המוצר או להסיר את עטיפת הפלסטיק ממנו.
 .2יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש.
 .3אין להצית או לזרוק את המוצר בכוונה שלא לצורכי כיבוי אש
 .4אין להרטיב או לשפוך מים או כל נוזל אחר על המוצר ,לרבות ניקויו עם מטלית לחה .הרטבת
המוצר בכל דרך תפגע ביעילותו .
 .5האחריות על המוצר תפוג לאלתר עם הבאתו במגע עם מים בכל מינון
 .6יש לשמור על כללי זהירות נאותים במקרה של שריפה.
 .7יש להתרחק מהאש בעת שימוש באמצעי העזר בכיבוי אש
 .8עם הפעלת האמצעי ופיזור הנוזל יש להתרחק לאזור מאוורר
 .9יש להגן על הנשימה מפני העשן והנוזל
 .11במקרה של צריבה בעיניים או תגובה אלרגית הנובעת ממגע נוזל הכיבוי בעיניים -יש לשטוף
העיניים במים נקיים ולהתייעץ עם רופא
 .11המוצר אינו מיועד למאכל ו/או לשתייה ו/או לצריכה על ידי אדם או בע"ח
 .12יש לאכסן במקום יבש ומוצל
 .13אמצעי העזר לכיבוי אש מיועד לחללים מקורים .שמור או תלה את אמצעי העזר לכיבוי אש
בטמפרטורת חדר ובסביבה יבשה ,הרחק ממקור אש גלוי
 .14האמצעי יפעל במידיות ,תוך שניות ספורות ועד  15שניות מרגע מגע ישיר עם האש
 .15פעולת האמצעי מלווה ברעש פיצוץ ובפיזור אבקת הכיבוי ,העלולים ליצור בהלה
 .16נוזל הכיבוי עלול לגרום נזק מישנה למכשירים ,אביזרים ,ציוד וטקסטיל הרגישים לאבקה
הוראות שימוש:
 .1ראשית ,יש למצוא מקום מפלט מהיר לפני זריקת הקפסולה.
 .2יש לזרוק את הקפסולה בחוזקה לחלק העליון של הקיר כדי ששטח הפיזור של הנוזל יהיה
מקסימלי.

הוראות כיבוי באמצעות נוזל
הוראות בטיחות
 .1אין לפתוח ,לחורר ,לפרק או לפגוע בשלמות המוצר או להסיר את עטיפת הפלסטיק ממנו.
 .2יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש.
 .3אין להצית או לזרוק את המוצר בכוונה שלא לצורכי כיבוי אש
 .4אין להרטיב או לשפוך מים או כל נוזל אחר על המוצר ,לרבות ניקויו עם מטלית לחה .הרטבת
המוצר בכל דרך תפגע ביעילותו .
 .5האחריות על המוצר תפוג לאלתר עם הבאתו במגע עם מים בכל מינון
 .6יש לשמור על כללי זהירות נאותים במקרה של שריפה.
 .7יש להתרחק מהאש בעת שימוש באמצעי העזר בכיבוי אש
 .8עם הפעלת האמצעי ופיזור הנוזל יש להתרחק לאזור מאוורר
 .9יש להגן על הנשימה מפני העשן והנוזל
 .11במקרה של צריבה בעיניים או תגובה אלרגית הנובעת ממגע נוזל הכיבוי בעיניים -יש לשטוף
העיניים במים נקיים ולהתייעץ עם רופא
 .11המוצר אינו מיועד למאכל ו/או לשתייה ו/או לצריכה על ידי אדם או בע"ח
 .12יש לאכסן במקום יבש ומוצל
 .13אמצעי העזר לכיבוי אש מיועד לחללים מקורים .שמור או תלה את אמצעי העזר לכיבוי אש
בטמפרטורת חדר ובסביבה יבשה ,הרחק ממקור אש גלוי
 .14האמצעי יפעל במידיות ,תוך שניות ספורות ועד  15שניות מרגע מגע ישיר עם האש
 .15פעולת האמצעי מלווה ברעש פיצוץ ובפיזור אבקת הכיבוי ,העלולים ליצור בהלה
 .16נוזל הכיבוי עלול לגרום נזק מישנה למכשירים ,אביזרים ,ציוד וטקסטיל הרגישים לאבקה
הוראות שימוש:
 .17ראשית ,יש למצוא מקום מפלט מהיר לפני זריקת הקפסולה.
 .18יש לזרוק את השקית עם הנוזל למקור השריפה (כדוגמאת סיר טיגון ) ולהתרחק

