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Brandsäkra
med Navet
Säsongstips!

En lapp på dörren som påminnelse!

Sidan finns i en lättläst variant på www.navet.com

Goda råd inför att lysa upp mörkret med levande ljus:
• Ha alltid brandfilt, brandsläckare (minst 6 kg pulverbrandsläckare
rekommenderas av brandskyddsföreningen) och brandvarnare i hemmet.
• Testa alla brandvarnare. Byt ut batterier och brandvarnare som
inte fungerar. Ha alltid minst en på varje våning.
• Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet.
• Använd brandsäkra ljusstakar (torr mossa eller lav är inte
brandsäkert).
• Tänd inte ljus i närheten av annat som kan börja brinna.
• Var vaken när levande ljus är tända.
• Ställ ljusen stadigt i ljusstakarna – de ska inte välta.
• Undvik att ställa många värmeljus nära varandra.

Nordiska ministerrådet har
utsett 1 december till Nationella
Brandvarnardagen – för att det
är så viktigt att kontrollera att
brandvarnaren verkligen fungerar!
Brandvarnaren räddar liv!

Nästa gång blir det kemi i julstöket!
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Fler brinnande lågor ger ökad brandrisk och gör att kunskap om
brandsäkerhet är extra viktigt. Räddningstjänsten, som rycker ut
vid brandtillbud, har mest att göra dec-mars. 43% av deras insatser
görs då (källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Det
finns alltså anledning att vara väl förberedd inför första advent.
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Då har de flesta av oss ett behov av att tända levande ljus, fler
lampor och en mysig brasa när vi har möjlighet.
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Sverige

Värm

Nu börjar det bli mycket mörkare hos oss på grund av att jordaxeln
lutar 23,4°så att norra halvklotet hamnar längre bort ifrån solen.

En eld behöver brandtriangelns tre sidor för att brinna. När en del tas bort slocknar elden!
Detta gäller både stora och små bränder. Enda skillnaden är att det är lättare att släcka
en liten eld.
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En säker eld är den vackraste

Bränslet tas bort när brandgator huggs

fram i skogen vid en skogsbrand. Genom att hålla
nere mängden brännbart material minskar risken att
elden ska sprida sig.

Förklaringar till experimenten
1. En brustablett innehåller både en syra (t ex citronsyra eller natriumcitrat) och en bas
(t ex natriumbikarbonat eller kaliumbikarbonat). När tabletten löses upp av vattnet, H2O,
kommer syran och basen i kontakt med varandra och koldioxidgas bildas. Koldioxidgasen
utvecklas successivt och kommer att kväva ljuset när det har bildats tillräckligt mycket
av den i glaset. Ljuset slocknar för att syret som det behöver för att brinna trängs undan
= Syre i brandtriangeln tas bort

2. Tändstickorna står så nära varandra att det räcker att tända en tändsticka i ena

änden för att hela raden ska sättas i brand, en tändsticka i taget. När du tar bort de två
mittersta tändstickorna tas tillräckligt mycket bränsle bort för att elden inte ska kunna
nå till nästa tändsticka = Bränsle i brandtriangeln tas bort.

3. Ballongen med bara luft i smäller direkt eftersom lågan bränner ett hål i ballongens
material. PANG! och alla atomer och molekyler sprids ut!
I ballongen som innehåller både vatten och luft hindrar vattnet lågan från att skada
ballongen. Vattnet kyler nämligen ner ballongens material så att det inte kan nå upp till
den temperatur där ett hål kan brännas = Värme i brandtriangeln tas bort.

