HASICÍ PŘÍSTROJE
Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý
druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na
přenosné, pojízdné a přívěsné. Podle typu náplně dělíme hasicí přístroje na pěnové, vodní, práškové a
sněhové. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd
požáru:
tř. druh hořlavé látky
A hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
B hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí
C hoření plynných látek hořících plamenem
D hoření lehkých alkalických kovů
F hoření jedlých olejů a tuků

DRUHY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Pěnový HP: Pěnové hasicí přístroje se používají zejména na hašení hořlavých kapalin (benzín, nafta
apod.). Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím!
Vodní HP: Vodní hasicí přístroje jsou vhodné zejména na hašení pevných látek. Stejně jako pěnový
hasicí přístroj se nesmí používat na elektrická zařízení pod napětím!
Práškový HP: Díky svému složení jsou práškové hasicí přístroje vhodné na hašení téměř jakékoli
látky, s výjimkou sypkých hmot (piliny, hořlavé prachy apod.) a hořlavých kovů.
Sněhový HP (CO2): Sněhové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení hořlavých kapalin a plynů,
elektrických zařízení pod napětím a k hašení jemné mechaniky (PC, TV apod.). Není vhodný k hašení
sypkých hmot. Hasební medium nijak nepoškozuje hořící materiál a jeho okolí, protože se po použití
odpařuje.
Upozornění: Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!
JAKÝM HASICÍM PŘÍSTROJEM CO HASIT

JAK SPRÁVNĚ UMÍSTIT HASICÍ PŘÍSTROJE
Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné, nejlépe v místech, kde je
nejvyšší pravděpodobnost vzniku
požáru. V nepřehledných příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění hasicího přístroje
použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. Přenosné hasicí přístroje se umísťují
na stěnu tak, aby rukojeť byla nejvýše 1,5 m nad zemí. Hasicí přístroje umístěné na podlaze musí být
zajištěny proti pádu.
JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT HASICÍ PŘÍSTROJE
Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno
krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte. Kontrola hasicího přístroje se provádí
po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.
JAKÝ HASICÍ PŘISTROJ SI POŘÍDIT DO DOMÁCNOSTI A DO AUTOMOBILU
Do vaší domácnosti i do vašeho automobilu doporučujeme pořídit si práškový hasicí přístroj ABC (je
možné jej použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je ale následné
odstraňování prášku). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s
touto náplní nesmíte použít na elektřinu!
Vhodná alternativa ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasicí spreje. Ty je možné využít
v počátcích vznikajících požárů. Oproti hasicím přístrojům mají (díky menšímu objemu hasící látky)
menší účinnost. Jejich výhodou je snadná skladnost (např. v kuchyni v šuplíku, v automobilu
v přihrádce spolujezdce apod.), a také jejich snadné použití (jako běžný sprej).

