
\ --].ir
,j i

-7 ,iil':i..

.i
\l

FoLDMÚVELÉsÜcvt
MtNtsztÉruu'ra

!,lt .:.

$..

AMIT TILOS EGETN!:

. kezelt (festett, lakkozott) fa

. bútorlap, rétege[t lemez

. építési fahu[[adék

" színes,',fényes''papírhutLadék
' gumi, műanyag
. ruha, cipő
. bármilyen ietepütési huttadék

VlGYÁzz[.!NK A LEvEGő TlszTAsÁoÁnA, És óv.lur EGÉszsÉoÜrux=rl

?(o Rh!YEZ ETt,'-l,qTASCIK

A [égszennyezettsé9 az egyik legnagyobb egészségÜgyi kockázati
tényező. Mindannyiunk érdeke a levegőminőség javítása, a szennye-
ző anyagok kibocsátásának csökkentése. Nem mindegy, hogy mivel
fűtünk, mert a szitárd tÜze[őanyagok e[é9etésekor nagy mennyiségű
káros anyag kerüthet a levegóoe.
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EGÉszsÉGÜGYl KocKÁzAToK

A helytelen tüze{és köveikeztében olyan szennyezó anyagok kerü[-
hetnek a levegőbe, amelyek nemcsak a környezetre, hanem az em-
beri egészségre is károsak lehetnek.
Az égés során keletkező, a környezetben hosszú ideig, akár évtizede_
kig megmaradó szennyező anyagok bel'élegezve vagy az éle[misze-
rekkel jutnak a szervezetbe, ahol felha[mozódnak.
A szennyező anyagok nagy mennyiségben a szervezetbe jutva növe-
[ik a szívinfarktus, az agyvérzés és egyéb keringési megbetegedések
vatószinűségét' Bizonyítottan daganatke[tő hatásúak, károsítják az
ideg-, hormon- és immunrendszert.
Ez a probtéma kÜlönösen veszélyezteti a csecsemőket, kisgyerme-
keket, a tégúti betegségben szenvedőket és a legyengÜLt immunrend_
szerű embereket.
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A tel'epiltés levegőminősége szempontjábó[ a tegjobb megoldás a

távfűtés, illetve az elektromos fűtés, ezután a gáztÜzelés következik,
majd a fa és a jó minőségű szén tÜzelése.
Ha mérlegettünk minden szempontot, és mégis a szilárd tÜzelőanyag
meltett döntÜnk, nagyon fontos, hogy milyen tüzetőberendezésse[ ós
hogyan fűtünk.
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Ha helyesen haszná[juk fel a szi[árd tüzelőanyagokat otthonunk fű-
tésére, kevésbé szennyezzÜk a levegőt, nem veszélyeztetjÜk egész-
ségÜnket és környezetÜnket, ezen kívül pénztárcánkra is vigyázunk,
hiszen helyes tÜzelési módszerrel csökkenthető a szükséges tÜ-
ze[őanyag mennyisége.

A hatékonf égéshez elengedheieilen megfelelő mennyiségű oxigén
(tevegő) biztosítása.

Létfontosságú a hatékony fÜstelvezetés' a kémény átjárhatóságának
biziosítása, rendszeres karbantartása.

Korszerű, megfetetően karbantartott készü[ékek aIkaLmazásávaI biz-
tosítható a legnagyobb hatásfok és biztonság.

A MEGFE!-ELó r{jzElőnruveg

A,,tiszta'' és hatékony tÜzelés záloga a helyes tÜze[őanyag kivá[asztása.

. A szénnét nagyon fontos a minőség, hiszen egy jó minőségű bri-
kett, koksz vagy darabos szén nemcsak kevésbé ierheli a levegőt,
mint a gyenge minőségű, magas kéntartalmú tignit, hanem jobb
Íűtőértékket is rendeIkezik, ezórt gazdaságosabb.

. Ha szén vagy fa között ke[[ választanunk, a fát részesítsÜk előnybenl

. Nagyon fontos, hogy odafigyet.jÜnk a tűzifa nedvességtartatmá-
ra' Aszáraz tűzifa hőértéke akár kétszer nagyobb is lehet a ma-
gas nedvességtartalmúhoz képest'

. Legalább 18 hónapon keresztül szárított tűzifát vásárotjunk, de a teg-
jobb megotdás, ha magunk szárítjuk a fát.

. Fűtéshez csak száraz keményfa haszná[ható gazdaságosan, ilyen
a bÜkk' az akác, a gyertyán, a kóris, Vagy a cser. A puhafák, gyü-
miltcsfák őnmagukban kevésbé alka[masak fŰtésre, mert gyor_

san, nagy hőleadássat égnek és ezzeI megterhe[ik a iüzelőberen-
dezést, illetve a kéményt.

. Ha fabrikettet vásároIunk, fontos, hogy natúr fából, hozzáadott
kötőanyag nétkÜti, vagy természetes kötőanyaggat, pé[dáut enyv-
vel készÜlt, tegatább 5 kwh/kg (iltetve 1BMJ/kg) fűtőértékkei ren-
deIkező tÜze[őanyagot vá[asszunk.

. Ha fape[[et mellett döntÜnk, szintén figyetjük a csomago[áson
feltűntetett minőségi jettemzőket. MiveI a briketthez hason[óan a

pettet hőértéke is magas, mindenképpen győződjÜnk meg arró[,
hogy az otthonunk fűtésére szotgátó tüzelőberendezés birni Íog-
ja-e az ilyen jeltegű hőterhetést.

A témáról bővebben olvashat a www'futsokosan.kormany.hu oLda|on.
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