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KUPUJ TYLKO BEZPIECZNE ZAPAŁKI 
– spełniające normę EN 1783:1997:SAF 

(patrz oznaczenia na pudełku), gdyż:  
1. do zapalenia potrzebują draski (potarki), 

2. nie zapalą się samoistnie od nagrzania na parapecie  
czy w samochodzie  

(ich temperatura zapłonu to ok. 180°C). 

 

.Bezpieczne. Zapałki 
 

PRZECHOWYWANIE 

Ogranicz dostęp dzieciom – przechowuj  

w miejscu znanym wszystkim dorosłym,  
ale będącym poza zasięgiem dzieci. 

Nie kładź w bliskiej odległości od 
otwartego ognia – przy palnikach kuchenki 

gazowej, przy kominku. 

NIGDY TEGO NIE RÓB! 

 Nie zapalaj zapałki w pobliżu otwartych 

pojemników z farbami, rozpuszczalnikami, 
benzyną oraz przy materiałach łatwo 
ulegających zapaleniu (np. wata, pył drzewny, 
worki foliowe)! 

 Nie używaj zapałek do oświetlania 
ciemnych pomieszczeń – gdy zapałka Cię 
oparzy możesz ją w sposób niekontrolowany 
upuścić lub odrzucić na materiał palny  
i spowodować pożar. 

 Zużytej zapałki nie wkładaj do pudełka, 

gdyż lekko żarząca może spowodować 
zapalenie pozostałych zapałek i spowodować 
pożar lub oparzenia. 

JAK BEZPIECZNIE UŻYWAĆ? 

Używaj zapałek o odpowiedniej budowie  
– na rynku są dostępne np. specjalne zapałki  
do kominka czy do zniczy (są dłuższe i dają 
większą ochronę przed poparzeniem)  
lub sztormowe na trudne warunki pogodowe  
(na większej długości posiadają masę 
podtrzymującą palenie). 

Zapalaj zapałkę pocierając o draskę na pudełku  
w kierunku od siebie (zapobiegniesz zapaleniu 
ubrania i przywarciu do Twojego ciała). 

Jeśli chcesz zapalić gaz w kuchence lub innym 
gazowym urządzeniu – najpierw zapal zapałkę  
i dopiero wtedy odkręć kurek gazowy. 

 

PO UŻYCIU – ZGAŚ… SKUTECZNIE 

Przede wszystkim zgaszoną zapałkę – wyrzucaj do 
popielniczki. Jeśli nie masz takowej pod ręką wrzuć 
do puszki aluminiowej np. po napoju, do butelki 
lub słoika, itp. – musi to być „naczynie” z materiału 
niepalnego (metalowe lub szklane). 

Jeśli zamierzasz wyrzucić zapałkę bezpośrednio do 

kosza na śmieci – zanurz zapałkę w wodzie,  

by mieć pewność, że już się nie żarzy. 
 

998 
STRAŻ 

POŻARNA 

112 
NUMER 

ALARMOWY 


