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Stowarzyszenie "Kominy Polskie", "Czarny Raport" (sezon 2007/8; stan na 19.02.2008)

CZARNY RAPORT
Sezon grzewczy potrwa do końca kwietnia, a już dziś zaczadzenia związane z użytkowaniem instalacji
grzewczych, wentylacyjnych i kominowych liczy się w dziesiątkach. Od końca listopada 2007 r.
ogólnopolskie media odnotowały 58 śmiertelnych i 97 hospitalizowanych zatruć tlenkiem węgla.
Liczby nie kłamią - obecnej zimy niemal codziennie dochodzi do kolejnych tragicznych wypadków. Przyczyny tragedii są z
roku na rok te same: zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje odprowadzania spalin... Czy
ciepło Twojego domu nie jest zagrożone?
Przypominamy główne przyczyny zaczadzeń:
Zaczadzenia i pożary są skutkiem i efektem występujących nieprawidłowości. Przyczyny powstawania
zaczadzeń i pożarów związanych z eksploatacją można podzielić na te związane z:
- niesprawną wentylacją (zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak
wentylacji),
- niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
- wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń grzewczych do komina,
- wadą konstrukcyjną komina lub niepoprawną instalacją (cofnięcia spalin, nadpalenia przewodu),
- uszkodzonymi lub niedrożnymi kominami (brak ciągu, niedrożne i popękane kominy)
- brak odbioru nowych i modernizowanych kominów oraz wykorzystywanie do ich wykonania niewłaściwych materiałów.
***
Wykaz doniesień medialnych dotyczących śmiertelnych i hospitalizowanych przypadków zaczadzeń
będących skutkiem nieprawidłowości związanych z użytkowaniem instalacji grzewczych, wentylacyjnych i
kominowych (stan na 19.02.2008):

Rodzina zatruła się czadem. Dziecko nie żyje, 14 lutego 2008 r., naszemiasto.pl
"Trzyletnia Gabrysia nie żyje. Jej babcia i mama trafiły do szpitala. Rodzina z Lesznowoli, w powicie grójeckim,
najprawdopodobniej zatruła się czadem."
Zatruli się czadem, 11 lutego 2008 r., gazeta.pl
"W Złochowicach tlenkiem węgla zatruł się śmiertelnie 79-letni mężczyzna. Jego rok młodsza żona trafiła do szpitala."
Ojciec i córka giną zatruci czadem, 9 lutego 2008 r., Radio Merkury
"Dwie osoby: 17-letnia córka i 55-letni ojciec zginęli najprawdopodobniej od zatrucia czadem w Łopiennie koło Gniezna."
Zatrucie tlenkiem węgla, 6 lutego 2008 r., TVP3 Lublin
"Pięć kobiet - pracownic podpuławskiej chłodni - trafiło do szpitala po tym, jak na nocnej zmianie zatruły się tlenkiem
węgla."
Kolejne zatrucie czadem na Podhalu, 3 lutego 2008 r., rmf.fm
"Pięć osób przewieziono do zakopiańskiego szpitala po zatruciu czadem. Poszkodowani to goście i gospodarze budynku

ogrzewanego piecami kaflowymi w centrum Zakopanego."
Zatruta czadem 14-latka o krok od śmierci, 2 lutego 2008 r., tvn24.pl
"14-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Zakopanem w wyniku zatrucia czadem. Policja uważa, że przyczyną była
najprawdopodobniej nieszczelność przewodów kominowych w domu w Kościelisku."
Nastolatka ofiarą tlenku węgla, 1 lutego 2008 r., "Polska Gazeta Wrocławska"
Trzynastoletnia dziewczynka zmarła podczas kąpieli. Uczennica pierwszejj klasy gimnazjum w Żarowie prawdopodobnie
zatruła się tlenkiem węgla."
Ofiary zatrucia czadem, 27 stycznia 2008 r., nowiny24.pl
"W piątkową noc doszło do trzech zatruć tlenkiem węgla. We wszystkich przypadkach ofiarami były kobiety. Dwie z nich
trafiły do szpitala."
Zatruli się czadem, 21 stycznia 2008 r., "Polska Kurier Lubelski"
"60-letni mężczyzna nie żyje, 53-letnia kobieta trafiła do szpitala. Oboje są ofiarami czadu."
Łódź: kolejna ofiara zaczadzenia, 19 stycznia 2008 r., gazeta.pl
"Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 72- letniego mężczyzny, którego odnaleziono martwego w jednym z domów
jednorodzinnych w Łodzi. Mężczyzna zmarł prawdopodobnie w wyniku zaczadzenia."
Mieszkańcy trują sąsiadów czadem, 18 stycznia 2008 r., nowosci.com.pl
"Samodzielne przestawianie pieców oraz montaż CO w mieszkaniach skutkuje wybijaniem dymu u sąsiadów. Strażacy
potwierdzają, że w lokalach wydobywa się zabójczy tlenek węgla."
Troje dzieci podtruło się tlenkiem węgla, 13 stycznia 2008 r., gazeta.pl
"Do wypadku doszło w Solcu Kujawskim. Zabójczy gaz ulatniał się z domowego piecyka."
Zaczadzenia w Białymstoku, 13 stycznia 2008 r., "Wrota Podlasia"
"W godzinach rannych w budynku jednorodzinnym na ul. Marcina Kasprzaka dwójka dzieci straciła przytomność przy
wejściu do łazienki, w której znajdował się piecyk gazowy do podgrzewania wody."
Kominiarze i strażacy ostrzegają: uwaga na czad!, 10 stycznia 2008 r., "Polska Gazeta Krakowska"
"W Krakowie jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt podtrutych tlenkiem węgla trafiło do szpitala. Tylko we wtorek jedenastu
mieszkańców bloku przy ul. Okólnej zostało skierowanych do kliniki toksykologii."
Matka i dziecko zatruli się czadem, 10 stycznia 2008 r., "Gazeta Olsztyńska"
"W czwartek około godz. 19.30 do szpitala trafiła matka z dzieckiem. Oboje zatruli się czadem. Trujący gaz ulatniał się z
piecyka w mieszkaniu przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie."
Rodzina nieomal zatruła się czadem (video), 8 stycznia 2008 r., dziennik.pl
"By dogrzać się, wnieśli piec stojący przed domem do środka i nieomal nie zabili się czadem. Ojciec rodziny obudził się,
odkrył, że sześcioro członków rodziny jest zatrutych lecz zdołał ich uratować."
Zaczadzenie w Bochni, 8 stycznia 2008 r., "Czas Bocheński"
"Wczoraj około godz. 22.00 mieszkanka ul. Kolejowej uległa zatruciu tlenkiem węgla, ulatniającym się podczas kąpieli z
gazowego podgrzewacza wody."
Dwunastolatka zatruła się tlenkiem węgla, 6 stycznia 2008 r., tvn24.pl
"Dwunastoletnia dziewczynka z Tarnowa zatruła się czadem. Nastolatkę przewieziono do szpitala. Strażacy ewakuowali
mieszkańców bloku, choć nie wszyscy chcieli opuścić swoje mieszkania."
Zatruła się tlenkiem węgla, 6 stycznia 2008 r., Radio Opole
"Do zdarzenia doszło w Brzegu. Piętnastolatka weszła do łazienki kąpać się. Gdy po kilkunastu minutach nie dawała
znaku życia, do środka wtargnęli zaniepokojeni rodzice."

4 osoby trafiły do szpitala po zatruciu tlenkiem węgla, 5 stycznia 2008 r., gazeta.pl
"Czteroosobowa rodzina z Lubonia koło Poznania trafiła w sobotę do szpitala po tam jak zatruła się tlenkiem węgla
wydobywającym się z gazowego piecyka."
Środa Śląska: 3 osoby zatruły się tlenkiem węgla, 5 stycznia 2007 r., polskieradio.pl
"3 osoby trafiły do szpitala w Środzie Śląskiej z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Poszkodowani są pod opieką lekarzy,
ich stan nie jest znany."
Cieszyn: Kolejna ofiara zaczadzenia, 5 stycznia 2008 r., OX.pl
"29-latek z objawami zaczadzenia trafił do cieszyńskiego szpitala. Na wpół przytomnego, leżącego w wannie mężczyznę
odnalazł powracający ze spaceru ojciec."
13-latek przytruł się czadem, 4 stycznia 2008 r., olsztyn.tvp.pl
"13-letni mieszkaniec Ostródy przytruł się czadem. 3 stycznia wieczorem trafił do szpitala, teraz czuje się już lepiej.
Tymczasem kominiarze mówią o najgorszym od kilku lat sezonie."
Strażacy ewakuowali toruńską kamienicę (video), 3 stycznia 2008 r., tvn24.pl
"Ulatniający się z nieszczelnego pieca grzewczego gaz zabił 12-letnią dziewczynkę. Do tragedii doszło w Rzuchowej pod
Tarnowem. Więcej szczęścia mieli mieszkańcy jednej z toruńskich kamienic, którzy zostali ewakuowani po tym, jak w
budynku stwierdzono wysokie stężenie tlenku węgla. Nikomu nic się nie stało."
11-latka ofiarą zaczadzenia, 3 stycznia 2008 r., PolskaLokalna.pl
"Czy to już czarna seria? 11-latka z Rzuchowej, która zatruła się tlenkiem węgla to już druga ofiara zaczadzenia w
regionie tarnowskim, podczas tego sezonu grzewczego. Dziewczynka zmarła podczas kąpieli."
Zaczadzenie przyczyną śmierci 20-letniej kobiety, 1 stycznia 2008 r., naszemiasto.pl (Rzeszów)
"Prawdopodobnie zaczadzenie było przyczyną śmierci 20-letniej kobiety. Ciało znalazł wczoraj w mieszkaniu w Rzeszowie
jej chłopak. Na pomoc było za późno."
7 osób zatruło się czadem, 1 stycznia 2008 r., Radio Centrum
"Niewiele brakowało, a póżnym wieczorem w pierwszy dzień Nowego Roku doszłoby do wielkiej tragedii. W Tursku koło
Pleszewa sześcioro dzieci w wieku od 4 do 14 lat wraz z matką o mało nie zatruło się czadem. Tylko szybka reakcja
kobiety uratowała całą rodzinę od śmierci."
Sześć ofiar zatrucia czadem, 31 grudnia 2007 r., gazeta.pl
"Sześć osób śmiertelnie zatruło się gazem w Żychlinie koło Kutna. Wśród ofiar jest dwójka dzieci i cztery osoby dorosłe.
Jedno dziecko trafiło do szpitala."
9-letnia dziewczynka uratowała domowników od zaczadzenia, 29 grudnia 2007 r., Polskie Radio Online
"9 - letnia dziewczynka uratowała swoją rodzinę od zaczadzenia. Do zdarzenia doszło w nocy w Bielsku- Białej. Dziecko
zadzwoniło po pomoc na pogotowie."
14- i 17-latka zatruły się czadem, 28 grudnia 2007 r., nasz.olsztyn.pl
"14-latka z Dobrego Miasta śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla. O życie walczy w szpitalu 17-latka z Bartoszyc, która
również zatruła się czadem."
Zatrucie czadem - Tomaszów, 27 grudnia 2007 r., roztocze.net
"W nocy z piątku na sobotę, najprawdopodobniej z powodu awarii pieca gazowego i ulatniania się tlenku węgla, śmierć
poniosła 48-letnia kobieta, a jej mąż w stanie ciężkim odwieziony został do Szpitala Miejskiego w Tomaszowie
Lubelskim."
Dzieci zatrute czadem, 26 grudnia 2007 r., "Gazeta Średzka"
"Zastęp gaśniczy średzkiej Jednostki Ratowniczo  Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej został wezwany do jednego z
mieszkań przy ul. Lipowej w celu sprawdzenia przyczyny lekkiego zatrucia tlenkiem węgla (czadem) dwójki dzieci."
Matka z córką zmarły na skutek zaczadzenia, 25 grudnia 2007 r., wp.pl

"Matkę i córkę, w wieku 91 i 72 lat, odnaleziono martwe w jednym z domów jednorodzinnych w Gdyni. Kobiety zmarły w
wyniku zaczadzenia."
Śmiertelne zaczadzenie 76-latki, 23 grudnia 2007 r., echodnia.eu
"76-letnia samotnie mieszkająca kobieta w miejscowości Koliszowy w gminie Radoszyce zmarła dziś we własnym domu –
policjanci mówią, że prawdopodobnie przyczyną śmierci było zaczadzenie: w mieszkaniu jest kuchnia węglowa, a
przewody kominowe zdaniem policji są niedrożne."
Śmierć podczas kąpieli, 23 grudnia 2007 r., Radio Rzeszów
"40-letni mieszkaniec Werynii koło Kolbuszowej uległ śmiertelnemu zaczadzeniu. Do tragicznego zdarzenia doszło
wczoraj wieczorem. Mężczyzna najprawdopodobniej zatruł się spalinami z piecyka gazowego podczas kąpieli w wannie.
Do szpitala, z oznakami zaczadzenia została przewieziona żona zmarłego. W mieszkaniu znajdowało się jeszcze ośmioro
dzieci."
Dwie osoby zmarły w wyniku zaczadzenia, 20 grudnia 2007 r., "Gazeta Pomorska"
"Kobieta - w Nowym Mieście Lubawskim, mężczyzna - w Brodnicy, ulegli zaczadzeniu. Prawdopodobnie na skutek
nieszczelnego komina."
Czad znów truje, 18 grudnia 2007 r., rybnik.com.pl
"Dwaj chłopcy z Boguszowic to kolejni rybniczanie, którzy tej zimy zatruli się śmiercionośnym tlenkiem węgla."
Śmiertelne zaczadzenia w powiecie wadowickim, 12 grudnia 2007 r., Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
"W godzinach porannych wezwano straż pożarną do pożaru kotłowni w jednorodzinnym budynku mieszkalnym na
peryferiach Andrychowa, gdzie prawdopodobnie podczas usuwania popiołu i żużla z pieca c. o. uległa śmiertelnemu
zaczadzeniu samotnie mieszkająca 82-letnia kobieta. Natomiast po południu w Zarzycach Małych w gminie Kalwaria
Zebrzydowska przybyły na prośbę Policji do domu jednorodzinnego zastęp JRG Wadowice zastał w kuchni 67-letniego
mężczyznę, nie dającego oznak życia. Poniósł on śmierć prawdopodobnie także na skutek zatrucia tlenkiem węgla."
Kiczyce: Dwie ofiary czadu, 14 grudnia 2007 r., PolskaLokalna.pl
"Wielka tragedia w Kiczycach w gminie Skoczów. Zwłoki dwóch osób, 40-letniej kobiety i 54-letniego mężczyzny znalazła
policja w opuszczonym baraku. Para uległa zaczadzeniu."
Śmiertelne zaczadzenie, 4 grudnia 2007 r., "Dziennik Polski"
"24-letni mężczyzna, mieszkaniec Średniej Wsi (powiat leski) zaczadził się śmiertelnie podczas kąpieli w łazience w
swoim domu."
Zatrucie tlenkiem węgla, 2 grudnia 2007 r., "Radio Kielce"
"Dwie osoby zatruły się tlenkiem węgla w miejscowości Kwaszyn w powiecie pińczowskim - poinformowała Radio Kielce
Magdalena Porwet, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Zaczadzenie było prawdopodobnie spowodowane niewłaściwym
dogrzewaniem mieszkania. Wewnątrz pomieszczeń nie było wentylacji."
Uwaga! Cichy zabójca, 29 listopada 2007 r., Komenda Miejska Policji w Częstochowie
"W wyniku nieszczelności przewodów kominowych, zatruciu tlenkiem węgla uległa 61-letnia kobieta i 3 -letnia
dziewczynka. Pokrzywdzone zostały przewiezione do szpitala, w celu przeprowadzenia badań. Ich życiu i zdrowiu nie
zagraża niebezpieczeństwo."
Trzy osoby w szpitalu przez czad po weekendzie, 27 listopada 2007 r., RatMed.pl
"Aż trzy osoby trafiły do szpitala z objawami zatrucia czadem w czasie minionego weekendu. Świętokrzyscy strażacy
musieli aż pięć razy dokonywać pomiarów stężenia tlenku węgla w mieszkaniach."
Rośnie liczba osób zatrutych czadem, 26 listopada 2007 r., naszemiasto.pl (Kraków)
"Mamy coraz więcej ofiar czadu. Tylko w ubiegłym tygodniu do Szpitala im. Rydygiera trafiło aż 15 osób podtrutych
tlenkiem węgla. Pierwsze ofiary śmiertelne już są. W listopadzie zatruło się gazem czterech mieszkańców Małopolski."
Śmiertelnie zatruł się czadem, 25 listopada 2007 r., "Gazeta Pomorska"
"Do tragedii doszło w sobotę w Świetlicy Wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim (gmina Kijewo Królewskie). 47-letni

mężczyzna zmarł z powodu zaczadzenia tlenkiem węgla wydobywającym się najprawdopodobniej z nieszczelnego pieca
kotłowni."
Uwaga czad!, 22 listopada 2007 r., "Radio Express"
"Śmiertelne zaczadzenie w Dąbrowie Górniczej. Prawdopodobnie w wyniku nieszczelności pieca węglowego śmiertelnemu
zatruciu tlenkiem węgla uległ 95-letni mężczyzna."
Kolejne ofiary czadu, 21 listopada 2007 r., "TVP 3 Katowice"
"W środę w Dąbrowie Górniczej właśnie tym niebezpiecznym gazem zatruł się starszy mężczyzna. Jego żona trafiła do
szpitala. W Rudzie Śląskiej zatruło się pięć osób - w tym dwoje małych dzieci. To już kolejne sygnały, że ten sezon
grzewczy może przynieść ofiary niesprawnych wentylacji, uszkodzonych kominów czy wadliwych piecyków."
Groźny czad, 21 listopada 2007 r., "Polska Dziennik Zachodni"
"O mały włos nie doszło do zatrucia czadem rodziny w Żorach. Na szczęście skończyło się tylko na lekkim zatruciu
młodej kobiety i dwójki małych dzieci."
Czad ciągle groźny, 20 listopada 2007 r., "Tygodnik Rybnicki"
"W nocy z piątku na sobotę rybnicka straż pożarna odnotowała aż pięć przypadków zatrucia tlenkiem węgla."
Oskarżeni o zaczadzenie 12-latki, 20 listopada 2007 r., interia.pl
"O nieumyślne spowodowanie zagrożenia dla życia wielu osób oskarżyła częstochowska prokuratura kominiarza i
kontrolera instalacji gazowych po śledztwie dotyczącym śmierci 12- letniej dziewczynki, zaczadzonej podczas kąpieli w
swoim mieszkaniu."
Śmiertelna ofiara zaczadzenia, 16 listopada 2007 r., rzeszow.naszemiasto.pl
"Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 81-letniej mieszkanki powiatu rzeszowskiego. W wypełnionym dymem domu,
leżącą na podłodze przedpokoju kobietę, znalazła opiekująca się nią sąsiadka."
Śmiertelna kąpiel
"Ponadsześdziesięcioletni mieszkaniec bloku przy ulicy Lelewela śmiertelnie zaczadził się w swojej łazience, ogrzewanej
popularnym junkersem."
10-letnie bliźniaki śmiertelnie zaczadzone, 26 października 2007 r., "Gazeta Wyborcza"
"Tragedia na kieleckich Herbach. Tlenek węgla zabił śpiących 10-letnich braci bliźniaków. Najprawdopodobniej
wszystkiemu winna jest zła wentylacja w kamienicy."
Zabił ją czad, 23 października 2007 r., "Polska Gazeta Wrocławska"
"Tragicznie zakończył się niedzielny wieczór dla trzyosobowej rodziny z Rożnowa w gminie Przeworno. W wyniku zatrucia
czadem zmarła szesnastoletnia dziewczyna, a jej rodzice w ciężkim stanie trafili do wrocławskiego szpitala."
Młodzi ludzie zatruli się tlenkiem węgla, 21 października 2007 r., PolskaLokalna.pl
"Kobieta i mężczyzna zatruli się najprawdopodobniej w Olsztynie oparami tlenku węgla, który ulatniał się z piecyka
gazowego. Policja i straż pożarna ewakuowały pięć rodzin mieszkających w sąsiedztwie."
Czad zabił w Piotrkowie, 18 października 2007 r., Wiadomosci24.pl
"w pomieszczeniu socjalnym kotłowni Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie znaleziono zwłoki 62-letniego Henryka W, palacza w
C.O. placówki. Mężczyzna prawdopodobnie zaczadził się. Śledztwo prowadzone jest w sprawie wypadku przy pracy."
15-latka z Kraśnika śmiertelnie zatruła się czadem, 13 października 2007 r., Telegazeta TVP
Dramat w domu, 7 października 2007 r., "Dziennik Zachodni"
"Śmiercionośny czad był przyczyną dramatu w jednym z domów przy ul. Wręczyckiej w Częstochowie. Po wyważeniu
drzwi wejściowych na podłodze znaleziono trzy nieprzytomne osoby: 59-letnią kobietę, jej 35-letnią córkę i 10-letnią
wnuczkę."

Podczas akcji "Ciepło jest ulotne..." przypominamy podstawy bezpiecznego użytkowania instalacji
odprowadzania spalin:
-

dopiero dobry komin zapewni bezpieczeństwo Twojemu domowi,
pamiętaj, że dobry komin to komin optymalnie dobrany do warunków eksploatacji,
wybieraj systemy kominowe wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych,
pamiętaj, by kontrole systemów kominowych zlecać regularnie i tylko uprawnionym kominiarzom,
użytkując właściwy system kominowy przyczyniasz się do ochrony środowiska,
wybieraj atestowane systemy kominowe, posiadające krajowe lub europejskie oznaczenia.

Ostrzegamy również o skutkach niewłaściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych, z których
główne to: pożar domu, zaczadzenie mieszkańców, oparzenia oraz porażenia prądem.
Co jest ważne
Do życia każdego z nas niezbędne jest powietrze

Co możesz zrobić
Nie zamykaj dopływu świeżego powietrza do swojego
mieszkania.
Pamiętaj, aby szczególnie w sezonie grzewczym
mieszkanie wietrzyć jak najczęściej.

Do prawidłowego działania urządzenia grzewcze potrzebują dużej
ilości powietrza. O tej zasadzie nie zapominaj nigdy, szczególnie
gdy posiadasz uszczelnione okna.

Zapewnij dopływ niezbędnej ilości powietrza potrzebnego
do spalania w Twoim urządzeniu grzewczym.

W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza do spalania
Twoje urządzenie grzewcze będzie wytwarzało śmiertelnie trujący
czad

Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych
powietrza, nie oklejaj kratek wentylacyjnych, okien i
otworów drzwiowych

Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe muszą mieć
zapewnione prawidłowe odprowadzenie spalin do komina

Zapewnij szczelną i drożną instalację kominową, stosując
certyfikowane elementy systemów kominowych.

Urządzenia grzewcze muszą być usytuowane w bezpiecznej
odległości od materiałów palnych (drewno, firanki, wykładziny,
odzież itp.)

Zwróć uwagę na odległość urządzeń grzewczych od
materiałów palnych – powinna ona wynosić min. 50 cm.

Urządzenie grzewcze muszą być poddawane regularnym
przeglądom i kontroli

Zapewnij przeglądy i kontrole swoich urządzeń
grzewczych, co najmniej raz do roku

Przewody kominowe i wentylacyjne powinny być drożne, szczelne i Zapewnij regularne przeglądy i czyszczenie kominów i
wykonane z odpowiednich materiałów
przewodów wentylacyjnych przez uprawnionego
kominiarza.
Kominiarz sprawdzi także czy przez Twoje kratki
wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny.

Przy rozpalaniu należy przestrzegać instrukcji producenta i używać
zaleconych paliw

Przy rozpalaniu nie używaj materiałów łatwopalnych,
takich jak benzyna czy rozpuszczalniki.

Każde urządzenie grzewcze jest przystosowane do spalania
odpowiednich paliw określonych przez producenta. Niewłaściwe
paliwo może spowodować zatkanie przewodu kominowego.

Nie spalaj śmieci, plastykowych butelek, opon, szmat,
odpadów, mokrego drewna, itp.

Niesprawne urządzenia grzewcze powodują pożary, zaczadzenia,
oparzenia

Nie używaj niesprawnych urządzeń grzewczych w swoim
mieszkaniu.

Użytkowanie starych (ponad 20-latnich), niesprawnych urządzeń
grzewczych stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia
i bezpieczeństwa. Wymieniając urządzenie grzewcze, nie zapomnij
o dostosowaniu do niego komina.

Wymień stare urządzenie na nowoczesne
i wysokosprawne, oznaczone znakiem CE lub B.
Stare urządzenie gazowe wymień na urządzenie z
zamkniętą komorą spalania z nowoczesnym systemem
kominowym powietrzno- spalinowym typu SPS, lub WSPS.

Nie każda instalacja elektryczna nadaje się do podłączenia
elektrycznych urządzeń grzewczych.

Sprawdź czy Twoja instalacja elektryczna jest
odpowiednia dla celów grzewczych i czy nie zagraża
porażeniem prądem.

***
/wlepka/
W Polsce nie prowadzi się jednolitego systemu rejestrowania przypadków zatruć
będących skutkiem niewłaściwego działania komina czy urządzeń grzewczych.
***
***
/wlepka/
CIEPŁO JEST ULOTNE...
Pod tym hasłem przebiega ogólnopolska akcja informacyjna popularyzująca zasady bezpieczeństwa
wśród użytkowników i producentów instalacji grzewczych i kominowych. Akcja, której inicjatorem jest
Stowarzyszenie "Kominy Polskie" prowadzona jest wśród użytkowników oraz producentów instalacji
grzewczych i kominowych we współpracy z kluczowymi instytucjami branżowymi, ogólnopolskimi
mediami oraz ośrodkami szkoleniowo-badawczymi.
***
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