Du ha
glömt r väl inte
att s
ljusen läcka
?

Brandsäkra
med Navet
Säsongstips!
En lapp på dörren som påminnelse!

VÄRME

SYRE

En säker eld är den vackraste

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.

BRÄNSLE

En eld behöver
brandtriangelns tre sidor för
att brinna. När en del tas bort
slocknar elden!

Sverige

Solljus

Då har de flesta av oss ett behov av att tända levande ljus,
fler lampor och en mysig brasa när vi har möjlighet.
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.
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.

Med dessa experiment bör du be en vuxen om hjälp med det levande
ljuset!
Litet glas (inte plastglas)

1. Du behöver:

Tesked

Nästa gång blir det kemi i julstöket!

Tändstickor

H20
(vatten)

Lägg brustabletten i glaset och ställ värmeljuset på den. Tänd värmeljuset.
Låt ca 1 tsk H2O rinna ner vid sidan av värmeljuset och vänta en liten stund.
Vilken del av brandtriangeln plockades bort?

2. Du behöver:

Blött bröd eller
blöt sand

Tallrik

Tändstickor
Linjal

Lägg blöt sand/brödskiva på tallriken. Ställ upp två rader
tändstickor, 10 i varje rad, i sanden/brödskivan – ca 5
mm mellan tändstickorna. Tänd yttersta tändstickan i ena
raden. Plocka bort två tändstickor i mitten av den andra
raden. Tänd yttersta tändstickan i den andra raden.
Vilken del av brandtriangeln plockades bort?

Tänt värmeljus
på tallrik

3. Du behöver:
Ballonger

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

Värmeljus

Brustablett

H20
(vatten)

Tändstickor

Blås upp den ena ballongen och knyt den. Vad tror du händer om
du sätter den över lågan? Prova.
Blås upp den andra ballongen och släpp ut luften igen. Häll i så
mycket H2O (vatten) som får plats. Blås upp ballongen igen. Vad
tror du händer om du sätter den över lågan?
Vilken del av brandtriangeln plockades bort från ballongen?
Mer bra information om brandsäkerhet finns här:
https://aktivmotbrand.msb.se/ (Här kan du få automatisk påminnelse
om att kolla barndvarnaren till mobilen)
http://www.serf.se/ (södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund)
http://utbildning.brandskyddsbanken.se/bih/

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

