Τι ππέπει να ξέπετε αν χπησιμοποιείτε τζάκι ή σόμπα καυσόξυλων
Να θαζαξίδεηε ηελ θαπλνδόρν αλειιηπώο, ηνπιάρηζηνλ
κία θνξά ηνλ ρξόλν γηα λα κε θξάδεη από ηελ θαπληά.
Παξάιεηςε θαζαξηζκνύ, πξνθαιεί αλάθιεμε ηεο
θαπληάο κέζα ζηνλ θαπλαγσγό. Απηή ε αλάθιεμε
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξόηαηεο δεκηέο ζηελ εζηία,
ζηνλ θαπλαγσγό θαη ζηελ «όιε θαηαζθεπή» ηνπ
ηδαθηνύ. Υπάξρεη, επίζεο, ζνβαξόο θίλδπλνο γηα όιν ην ζπίηη, εηδηθά ζηα
ζπίηηα κε μύιηλε ζηέγε όηαλ ν θαπλαγσγόο δηέξρεηαη κέζα απ’ απηή, ρσξίο
λα έρεη γίλεη ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη κόλσζε κε ππξάληνρν «αδξαλέο»
πιηθό (κνλσηηθά).
Ο «ρεκηθόο θαζαξηζκόο» (πιηθά πνπ θαίγνληαη κέζα ζηελ εζηία) δελ
απνκαθξύλεη ηελ θαπληά θαη ην θξάμηκν ηεο θαπλνδόρνπ θαη πξνπαληόο,
ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηά ηνλ «κεραληθό θαζαξηζκό» κε
βνύξηζα, ν νπνίνο είλαη ν κνλαδηθόο θαη αλαληηθαηάζηαηνο θαζαξηζκόο ηεο
θαπλνδόρνπ. Καζαξίδεηε ηελ θακηλάδα, γηα λα απνθύγεηε δπζάξεζηεο
εθπιήμεηο!
Ειέγρεηε ηελ θαπλνδόρν γηα ηπρόλ θσιηέο πνπιηώλ, νη νπνίεο
θξάζζνπλ ηελ θαπλνδόρν θαη εκπνδίδνπλ ηειείσο ηελ απαγσγή ηνπ
θαπλνύ.
Η εζηία ζαο είλαη κηα ζπζθεπή ε νπνία ρξήδεη
πξνζνρήο θαη ζσζηήο ρξήζεο. Δελ πξέπεη πνηέ λα
ππεξβαίλεηε ηα όξηα θαη ηελ αληνρή ηεο, θαίγνληαο
ηελ ζπλερώο πνιιέο ώξεο ζην κέγηζην ηεο,
πξνζπαζώληαο λα ζεξκάλεηε πνιύ κεγαιύηεξνπο
ρώξνπο απ’ όηη πξαγκαηηθά ε εζηία κπνξεί λα
ζεξκάλεη.
Με θαίηε κηθξά απνθόκκαηα μύισλ, παησκάησλ, λνβνπάλ, ζαλίδεο,
θαη θιαξάθηα ζαλ θύξηα θαύζηκε ύιε. Απηά ηα πιηθά είλαη κόλν γηα
πξνζάλακκα. Φξεζηκνπνηείηε θνύηζνπξα θαη κάιηζηα μεξά θαη ζθιεξά.
Με ξίρλεηε πνηέ εύθιεθην πγξό, όπσο βελδίλε, νηλόπλεπκα θιπ. γηα
ηελ ελίζρπζε ή αλαδσπύξσζε ηεο θσηηάο γηαηί δεκηνπξγνύληαη απόηνκα
πνιιέο εζηίεο ππξθαγηάο, πνπ κπνξεί λα κεηαδνζνύλ ζε δηάθνξα
αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη θνληά ή λα
θηλδπλεύζεηε θαη εζείο νη ίδηνη.
Όηαλ αθαηξείηε ηελ ζηάρηε από ην ηδάθη ή
ηελ ζόκπα θαπζόμπισλ ρξεζηκνπνηείηε έλα
κεηαιιηθό θαξάζη θαη πξνζέρεηε λα κελ ζαο
πέζνπλ αλακκέλα θάξβνπλα πάλσ ζηα ραιηά θαη
πνηέ λα κελ αδεηάδεηε ηε ζηάρηε ζε πιαζηηθό
ζθνππηδνηελεθέ.
Να έρεηε πάληα αλνηθηή ηελ πεξζίδα
αλαπιήξσζεο αέξα ή αλνίμηε ιίγν θάπνην

παξάζπξν, εηδηθά ηεο θνπδίλαο, ώζηε λα ππάξμεη αλαπιήξσζε ηνπ αέξα
πνπ αθαηξνύλ απνξνθεηήξαο θαη ηδάθη.
Τνπνζεηήζηε ηηο ζόκπεο ησλ θαπζόμπισλ πάλσ ζε κεηαιιηθέο βάζεηο
ώζηε αλ πέζεη αλακκέλν θάξβνπλν από ηελ ζπξίδα πνπ μεράζηεθε γηα ιίγν
αλνηθηή, λα κελ έξζεη ζε επαθή κε πιηθά πνπ αλαθιέγνληαη.
Μελ ηνπνζεηείηε θαζξέπηεο πάλσ από
ην ηδάθη, ή θνληά ζηε ζόκπα, πξνζειθύνπλ
ηα άηνκα θαη πιεζηάδνπλ ρσξίο λα ην
λνηώζνπλ θνληά ζηελ θσηηά. Μπνξεί θαη'
απηόλ ηνλ ηξόπν λα πηάζνπλ θσηηά ηα
ξνύρα ηνπο.
Μελ αθήλεηε αθόκε κηθξναληηθείκελα,
ζην πξεβάδη ζην ηδάθη. Είλαη βέβαην πσο ηα
παηδηά ζα πιεζηάζνπλ λα ηα πάξνπλ.
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