Fakkelfabrikken
Brugsanvisning og sikkerhed for brug af Havelys og Haveblus
For alle havelys og Haveblus gælder følgende:

Havelys og haveblus er kun til udendørs brug.
placer dem på er fast og stabilt underlag
(Hav aldrig tændte havelys eller haveblus stående på f.eks. have bord ol. )
Benyt ikke havelyset / Haveblusset i regnvejr.
vand og regn kan give stænk at varm stearin på ting omkring lyset
Og for lys og blus hvor stearinen bliver ekstra varme vil vand/regn kunne give
voldsomme reaktioner
(som at komme vand på en varm stegepande eller frituregryde med varm olie )
Sluk lyset i tide såfremt at der er udsigt til regn/nedbør.
Efterlad aldrig et tændt lys eller blus
Hold altid lys og blus under opsyn

når det/de er tændt.

Hold opsyn med børn
og sørg for at børn ikke kommer for tæt på når lys/blus er tændt
(mindre børn er ikke så hurtige til at reagere på varme/forbrændinger som voksne er,
derfor risikerer mindre børn lettere at få slemme forbrændinger)
Hold god sikkerhedsafstand til brandbare omgivelser.
Minimum 1 meter til alle sider også over lyset
Placer lyset på ikke brændbart underlag.
Stil evt. lyset på jorden eller på andet der ikke kan brænde/smelte eller
få mærker fra varme.
Slukning :
Brug aldrig vand til slukning !
Lys og blus slukkes bedst ved at tildække beholderen med noget ikke brændbart
brug f.eks. Allu-folie/Stanniol eller f.ek
s. en gammel underkop/tallerken.
for at lave et luft tæt låg på beholderen, dette vil så bevirke at lyset går ud.
Forsøg aldrig at puste lyset ud
.
Vægen er stormfast og der er smeltet/varm stearin i beholderen.
Lad lyset stå og køle af efter slukning
i mindst 1 time før det røres eller flyttes
Ps. Undgå at røre ved vægen efter slukning da denne er forkullet
og derfor meget skrøbelig
Er uheldet ude:
Ved forbrændinger på huden:
Køl straks området med rigeligt koldt vand i + 20 minutter.
Ved større forbrændinger
søg nødhjælp om nødvendigt.
Lad være med at forsøge at fjerne stearin der sidder på huden
Andet:
Har du fået stearin på tøj osv. så k

an du finde et par tip til hvordan det "bedst muligt"

kan fjernes. læs mere på fakkelfabrikkens hjemmeside www.fakler.dk

