
PRZENOŚNA GAŚNICA 
 
Przenośna gaśnica może uratować życie i mienie, jeśli używamy jej w sposób właściwy. Ponadto taka gaśnica może ugasić mały pożar lub opanować go 
do przybycia straży pożarnej. 
 
Przenośne gaśnice do domowego użytku NIE SĄ przystosowane do gaszenia dużych pożarów. Nawet stosowane przy małych pożarach, nie zawsze są 
skuteczne. Należy zawsze zawiadamiać straż pożarną, kiedy używamy przenośnej gaśnicy. Należy również pamiętać o następującym. 
 
GAŚNICE MAJĄ NA CELU: 

• Gaszenie małych pożarów 
• Gaszenie pożarów na obszarach zamkniętych 
• Osoby, które chcą ich używać, muszą zapoznać się wcześniej z instrukcją obsługi 

 
NIE WOLNO UŻYWAĆ GAŚNIC W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 

• Do gaszenia dużych pożarów 
• Do gaszenia szybko rozprzestrzeniających się pożarów 
• Przez osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi 



SPOTYKAMY RÓŻNE RODZAJE GAŚNIC. NALEŻY WIEDZIEĆ, CO SIĘ PALI I UŻYĆ WŁAŚCIWEJ DO TEGO POŻARU 
GAŚNICY. 
 

A    B   C   D 
Materiały zwykłe  Łatwopalne płyny Sprzęt Elektryczny Łatwopalne metale 
Materiały palne  Tłuszcze, Oleje    Magnez 
Drewno 
Papier 
Plastyk 
Tkanina 
 

UWAGA: UŻYWANIE GAŚNICY NIEWŁAŚCIWEJ KATEGORII MOŻE POGORSZYĆ POŻAR 
 

W PRZYPADKU POŻARU ZAWSZE:   NIGDY... 
 
* Najpierw dzwoń na 911 oraz włącz alarm   * Nie próbuj gasić większego lub szybko rozprzestrzeniającego się pożaru 
* Ewakuuj się natychmiast     * Nie walcz z pożarem bez możliwości ucieczki 
* Ratuj wszystkich, którzy są w niebezpieczeństwie  * Nie walcz z pożarem w pomieszczeniu pełnym dymu 
        * Nie walcz z pożarem, jeśli masz wątpliwości 
        * Nie zakładaj, że pożar jest zgaszony. Straż pożarna musi przeprowadzić inspekcję. 
 
MOŻESZ PRÓBOWAĆ UŻYWAĆ GAŚNICY, JEŚLI... 
 
• Wiesz, że pożar jest mały i nie rozprzestrzenia się 
• Masz łatwą drogę ucieczki. Nie pozwól, aby ogień znajdował się między tobą a wyjściem 
• Staraj się być jak najniżej, poniżej dymu 
• W razie jakichkolwiek wątpliwości, uciekaj 
• Uciekaj, jeśli stracisz kontrolę nad pożarem 
• Uciekając, zamknij drzwi, aby zatrzymać ogień 
• Zaczekaj na pozwolenie straży pożarnej na powrót do pomieszczeń 

 
 911 
Zawsze dzwoń od razu w nagłym przypadku i w razie niebezpieczeństwa 


