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maximaal 2 blusdekens per klant. Niet geldig in combinatie met andere acties 

Branddeken 180x120 en 175x175 volgens Arbo wetgeving tevens leverbaar 

kortingsbon 

Te besteden door 

 

Nummer   

Actie geldig tot: 31 oktober 2011 of zolang de voorraad strekt 

Uitgegeven door : Prevent — Brandweer zomer/herfst actie 2011 € 19,95 
incl. btw 

Van € 38,44 

voor 

Hoe gebruik ik 

een blusdeken 
Een blusdeken wordt gebruikt voor het doven van kleine branden en brandende personen. Het wordt aangeraden om een blusdeken op te han-

gen op een plaats waar iedereen hem weet te vinden. Bijvoorbeeld in de keuken. Een goede blusdeken is gemaakt van twee lagen geweven 

glasvezel stof met een derde binnenlaag van brandvertragende film. Een blusdeken dooft de vlam door het wegnemen van zuurstof.  

Het doven van een brandende pan 

 Trek de blusdeken uit de verpakking en houd 

deze tussen je lichaam en de brandende pan. 

Bescherm je handen. 

 Benader de brandende pan voorzichtig en 

kalm. Denk om je eigen veiligheid.  

 Leg de blusdeken over de brandende pan en 

zorg dat deze goed afsluit zodat er geen zuur-

stof bij komt. 

 Verwijder de blusdeken niet! Ook wanneer de 

vlam weg is kan olie in de pan zo heet zijn dat 

deze opnieuw ontvlamt wanneer er zuurstof 

bij komt.  

 Schakel het kooktoestel uit 

Algemene tips. 

 Verwijder de blusdeken niet onnodig uit de verpakking. Door vuil en vocht is de deken minder steriel wanneer deze voor een 

 persoon wordt gebruikt. 

 Vervang de blusdeken na gebruik. Een blusdeken is slechts eenmalig goed bruikbaar.  

Bij het benaderen van de brand: 

 Houd de blusdeken altijd opengeslagen tussen jezelf en de brand in.  Op deze manier beschermt de deken je tegen vlammen 

 wanneer je de brand benaderd. Houd de deken op ooghoogte zodat je optimaal beschermd bent. Is de blusdeken te kort, maak jezelf 

 dan klein wanneer je de brand benaderd. 

 Pak de punten van de deken vast en wikkel deze om je handen, of gebruik de speciale banden wanneer deze op de blusdeken 

 aanwezig zijn. Zo worden je handen beschermd tegen de hitte wanneer je de deken op de brand plaats.  

Het doven van een brandend persoon 

 Trek de blusdeken uit de verpakking en houd 

deze tussen je lichaam en de brandende    

persoon. Bescherm je handen. 

 Benader de brandende persoon voorzichtig  

en kalm. Denk om je eigen veiligheid. 

 Doof de vlammen en pak de brandende per-

soon strak in met de blusdeken. Begin bij het 

hoofd. Zorg er voor dat de vlammen niet bij 

het gezicht kunnen komen door vervolgens de 

nek goed af te sluiten. 

 Vlammen slaan naar boven. Zorg indien mo-

gelijk dat de persoon gaat liggen. 


