
Szcze|ne mieszkanie sprzyja powstawaniu tlenku węgla,
może doprowadzić do Śulrncl

Brak dopływu świezego powietrza - szcze|ne okna '| brak kratki wenty|acyjnej
w drzwiach łazienki f szcze|ne drzwi do mieszkania 3 zakryta kratka
wenty|acyjna w pomieszczeniu Ą niedroŻny przewód kominowy $ prowadzi do
powstawania t|enku węg|a ktory przyczyni się do TWOJEJ sMIERcl

Prawidłowa i bezpieczna cyrkulacja powietrza
oraz dymów spalinowych
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Dobra wentylacja w mięilzkaniu zmwnia Ci bezpieczeństwo.
Mikrowentylacja okie&ffii drzwiffi kratka wentylacyjna w,
drzwiach do łazienki ffi'."*v i ffi.u ;'.M"J k;;iffi'ffi
sprawna i drożna wenĘ1acja pomieszczenia ffi zapewni Ci beŹpieczeństwo,
uniemoz|iwi powstanie t|enku węg|a. oddycliflśz świeżym powietrzem.



TLENEK WĘGLA
D laczego jest n iebezpieczny???

T|enek węg|a nawet 300 razy mocniej niz t|en łączy się z Twoją krwią co prowadzi do śmierci.
T|enek węg|a - popuIarnie Zwany czademjest wbrew powszechnemu złudzeniu
bezwonny i bezsmakowy więc nie będziesz wiedział żze luŻ C| zAGRAŻA.

Kiedy wydzie|a się TLENEK WĘGLA???

T|enek węgIa wydzie|a się gdy brakuje dopływu świezego powietrza do Twojego
mieszkania. Powietrze potrzebne jest do spalania w piecykach, kominkach
jakie uzywasz do ogrzewania, |ub kuchence gazowej na której gotujesz potrawy.
Jeże|ijest go zbyt mało . VVYDZ|ELA s|Ę TLENEK WĘGLA'

Co jest pfzy czynąwydzielan ia TLEN EKU WĘGLA???

Podstawową przyczynąwydzie|ania t|enku węg|a jest uszczelnienie mieszkania a zwłaszcza..
szczelne okna i drzwi - brak mikrowentylacji, brak kratki wentylacyjnej w drzwiach
do pomieszczenia, gdzie znajduje się piecyk do ogrzewania, niesprawna wenty|acja
pomieszczenia np. zakryta kratka wenty|acyjna, niedrozny przewód wenty|acyjny,
niedrozny przewód kominowy.

Myś|isz, Że z nałoŻoną na głowę fo|iową torbą, szcze|nie zawiązanąna szyi
mógłbyś długo Żyć??? D|aczego zatem uszcze|niasz swoje mieszkanie tworząc wie|ką,
szczeIną foIiową torbę,łudząc się pozornymi oszczędnościami???

Prawda jest taka, Że oszczędzasz niewie|e a tracisz zdrowie - częściej chorujesz - wydajesz
więcej na lekarstwa, w mieszkaniu jest większa wi|gotnośó - łatwiej rozwija się grzyb,
brakuje powietrza do oddychania' do spa|ania w piecyku, którym ogrZeWasZ mieszkanie
co powoduje wydzie|anie TLENKU WĘGLA i może prowadzić do śmierci!!!

Go zrobić żeby być bezpiecznym???

Dbaj o odpowiednią wenty|ację pomieszczeń: stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w drzwiach, kratki wenty|acyjnej w ścianie,
dokonuj przeglądów okresowych komina i piecyka.

Mozesz również zainsta|ować w mieszkaniu czujnik t|enku węg|a


