Ekeren, 1 februari 2016
Beste vrienden, collega’s
Voor de BRADERIJ - DORPSDAG zijn de volgende punten van de brandweer
aangestipt.
Punt 1 : Frituurpannen / bak- en braadtoestellen.
Elke frituurpan en elke bak- en braad toestel moet voorzien zijn van een metalen deksel
of er moet voor elk toestel een voldoende groot branddeken ter beschikking zijn.
Een frituurpan moet zijn uitgerust met een stopthermostaat
Punt 2 : Gasflessen
De houders van flessen voor vloeibaar gas moeten in overeenstemming zijn met KB
van December 1999 betreffende het vullen,distributie en de etikettering van flessen met
vloeibaar gemaakt petroleumgas. Deze flessen moeten uit de buurt geplaatst worden
van warmte bronnen, en afgeschermd van het publiek, en afgeschermd van direct
zonlicht, en worden opgesteld in openlucht. Deze flessen moeten zo geplaatst worden
dat deze niet kunnen omvallen of kunnen worden omgestoten.
Punt 3 : Vloeibare gassen
Een installatie die werkt op vloeibaar gas moet voorzien zijn van de nodige
afsluitkranen,moet een toevoerleiding hebben die geschikt is voor het gebruikte gas,
moet voldoen aan de geldende reglementeringen, aan de regels van een
goedvakmanschap, moet zo kort mogelijke soepele leidingen hebben met een
maximumlengte van 2 meter
Punt 4 : Elektrische toestellen.
Elektrische verwarming toestellen en elektrische kookplaten moeten voorzien zijn van
CEE keuring en mogen geen zichtbare schade aan de snoeren vertonen. Stekkers
moeten degelijk en watervast aangesloten zijn.
Punt 5 : Brandbare materialen
Gebruik of opslag van gemakkelijk brandbare materialen in of tussen de tijdelijke
inrichtingen is verboden (bijvoorbeeld stro, hooi of gelijkaardige materialen)
Punt 6 : Versieringen
Brandbare versieringen zijn niet toegestaan.
Punt 7 : Open vuur
Vermijd open vuur.
Met deze vraag ik met aandrang dat jullie een branddeken voorzien zoals hoger
vermeld.
Hopende op een goed begrip
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