Brandfarliga vätskor i hemmiljö
Brandfarliga vätskor kan vid ganska låg temperatur avge ångor som går att antända. För att något ska
brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Bränslet är ångorna från den brandfarliga vätskan. Syret
finns i luften. Tändkällan kan vara en låga, en gnista eller en het yta. Här följer några allmänna råd om
hur du kan undvika olyckor med brandfarliga vätskor:


Ha aldrig mer brandfarliga vätskor hemma än du behöver (normalt en förpackning av varje).



Förvara dem sammanhållet och på en säker plats.



Under arbete – sätt på locket innan du ställer ifrån dig förpackningen.



Se till att det inte finns något som kan förorsaka antändning i närheten, som till exempel heta
ytor, eld, glöd eller elektriska och mekaniska gnistor.



Låt inte barn använda brandfarliga vätskor utan övervakning.

Förvaring
Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar. Inne i
bostaden får vätskorna förvaras i förpackningar om högst 10 liter. Vätska som köps i löst mått, till
exempel bensin, ska förvaras i behållare som är avsedd för produkten, till exempel godkänd
reservdunk. Observera att man bara får förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov,
alltså inte för någon annans räkning. Brandfarliga vätskor ska helst förvaras samlat på ett ställe. Lock
och kapsyler ska vara tätt påsatta. Ställ dem i ett skåp med god ventilation (öppningar upptill och
nertill) och gärna i ett tätt tråg av brandsäkert material. Tråget samlar upp eventuellt spill och om det
skulle börja brinna i närheten hindras vätskorna från att rinna ut och förvärra branden.

Enfamiljshus
Så här får du förvara brandfarliga vätskor i småhus. Reglerna finns för att minska risken för att de
brandfarliga varorna orsakar brand eller för att de förvärrar en redan uppkommen brand.

Flerbostadshus
Det finns lite fler restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i flerfamiljshus. Det beror
på att här finns många fler människor som kan påverkas av olyckshändelser. Därför får man inte
förvara brandfarliga vätskor i källaren annat än i utrymmen som är särskilt avsedda för detta.
Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong
räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.
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