DOP 1

1. Verwijder het bovenste
dopje, u ziet nu een
zwart strijkgedeelte.
(DOP 1)

Net zo eenvoudig als het
afstrijken van een lucifer...

2. Draai aan de dop en
neem deze van de stick
af, u ziet wederom een
zwart strijkgedeelte.
DOP 2

ZWART
STRIJKVLAK

(DOP 2)

3. Van uw gezicht
africhten wanneer u
ChimFireStop activeert
door de twee zwarte
vlakken tegen elkaar te
schrapen.

4. Onmiddelijk na het
activeren, de stick
NAAST het vuur leggen.
LEG DE STICK NOOIT IN
HET VUUR!

5. Voor open haarden:
Sluit de haarddeuren of
dek de opening zorvuldig af met een brandwerende plaat.

6. Voor kachels: Sluit de
deur
en
alle
toevoeren.

Let op! Chimfirestop is geen vervanging van de
professionele brandweer. Zorg dat u bij het
constateren van een schoorsteenbrand altijd direct
112 belt en uw omwonenden waarschuwt!
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36.000
42,1%

..binnenbranden waarvoor de brandweer jaarlijks uitrukt

..hiervan kwam door verkeerd gebruik van of defecte apparaten

1720

.. gemiddelde hoeveelheid schoorsteenbranden per jaar

9:36

..gemiddelde tijd vanaf melden tot arriveren brandweer

€22.000
1 op de 65

..gemiddeld schadebedrag na een brand

Net zo makkelijk als het afstrijken van
an een lucife
lucifer...
..huizen dat jaarlijks met een binnenbrand te maken krijgt
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Schoorsteenbrand uitgelegd
Schoorsteenbrand is het verschijnsel dat ontstaat wanneer
opgehoopt roet in een schoorsteen vlam vat. Dit roet wordt ook
wel “Creosoot” genoemd. Creosoot is een zeer brandbaar
bijproduct van stoken, vooral van slecht stookgedrag. Door
ontbrandend creosoot kan het rookkanaal zo heet worden, dat
het scheurt en lek raakt. Als gevolg daarvan kunnen rookgassen
en vlammen zich in de woning verspreiden.
Een schoorsteenbrand is herkenbaar aan een sterke rook
ontwikkeling die soms ook in het huis terecht komt, een bulderend geluid in het rookkanaal en een opvallend sterkere trek.
Om schoorsteenbrand te voorkomen dient het rookkanaal in de
schoorsteen regelmatig te worden gereinigd. Lees op onze
website hoe u veilig stookt en uw kanaal onderhoudt.

Door de uigekiende samenstelling van Chimfirestop wordt een zeer gevaarlijke situatie
zoals een schoorsteenbrand snel, veilig en
bovenal effectief geneutraliseerd. Direct na het
activeren van de stick wordt uw rookkanaal
gevuld met een gasmengsel dat effectief de
zuurstof in uw kanaal vervangt. Hierdoor wordt
de ontbrandigsdriehoek (brandstof, zuurstof en
vuur in het rookkanaal geen kans meer en

Chimfirestop is het ideale middel om uw
woning en uw gezin te beschermen. Een
schoorsteenbrand is een, van nature, zeer
gevaarlijke situatie welke enorm snel kan
escaleren. Ben de situatie snel de baas met
Chimfirestop.

