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A légszennyezettség az egyik legnagyobb egész-

ségi.igyi kockázati tényezcí. Mindannyiunk érdeke a
leveg min sé9 javítása, a szennyezó anyagok kibo-

csátásának cscikkentése. Nem mindegy, hogy mivet

f tünk, mert a szitárd tüzel anyagok elégetésekor
nagy mennyiségtí káros anyag kerülhet a leveg be.

AMIT Tllos Éoetu:
. keze[t (festett, takkozott) fa

. bútortap, rétegelt [emez

. építésifahuttadék

. színes, ,,fényes" papírhuttadék

. gumi, mtjanyag

. ruha, cip

. bármityen tetepütési hultadék
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,{. telepliles !,eveg rnin séqe szempontjábói a leq ji]lrLr

mego[rjás a t;lvf i;ies, liIetve az eLektr-ornos f riies, ez-

után a qázti_izeLós kbvetkezik, r"najci a ia és a jó rninri-

sé,uű szén tijzelése
i-,{a rnerte+g;eittjrrk mirraen 5;emi]Ofitrit, í:s rrregis a

s;ilárd t,jzetílanyag rneliett ddntunk, naüyon fcntos,

hr:rqy rnil.yen ilizeI herendezéssei ós hc,3yarr í tunk,

ffiffiffi ru ffi,fu}T nsruwp

H;: heiyeserr haszl"tá{jr_rk fel a szi[árd ir_ize[ó*rlyagok.lt

cltthonunk l'tjiésere, keváshó s;enn5lezzr"ik a teveq i,
ncnT veseáiyeztei1tik egeszsócunk,*t és k rnyezeiun-

ket, ezen ícívui pénztárcánkra is vletyázunk. hiszen

helyes tuzelésj r*ócjsz*rreI crakk*nthet a szuksé-
ges tuze{eiariyag mennyisógs.

Ái h,:tókony égéshez ei*ngedhetetierr n"regfelei

mennyiségti nxrEén (lu.veq } biztosítáta,

Létíontos;águ a hatékany füste|ve;:etés, a kémény átjár-

haiós*gának biatcsítása, r endszeres kanbantartása.

Korszeru, megfolelóerr karbanlartutt kószuLékek at-

kaimazásár,;I biztr:s,ítható a leqn;qyobi: lT atÉsfok és

biztonság.
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,& ,,tiszta" És hatékony tüzeiés záloga a helyes tri-

zet anyag kiváiasxtása

. A szónnÉl nagy n fontos a n,linóség, hiszen egy Ló

rnin ségü brikett, koksz vagy rlarabos szórr nerncsak

kevésbé terheli a tevegeit, mint a 9yense mint5ségr1,

maqa kéntart;l[nrú ilgnlt, hanem jolrb fLitóéntékkeI

is rendelkezik, ezért gazdaságosabb"

, Ha szón vaEy fa kiizótt kelt vála*ztanunk, a íát ré-

szesítsi}k etónyben!
- loJagyan fqrrtos, hoEy odnfiEyetlünlr a tr"]zifa ned-

vessé6tanta[mára. A seáraz ttízifa h érték* akár
$<étsz*r nagynbtl {s lehet a mágás n*dvességtarta[,

rnuhoz képest.
- Legatábh 1fi hónapnn keresztl,iI szánitgtt tr"izifát v.isáro[-

junk, de a tegjebb rneEr:irJás, ha nragunk szárltjuk a tát

- f:[itéshcz csak száraz keményfa ha*ználható gaz-

daságosan, ity*n a bLikk" az akác, a gyentyán, a kcjris,

v gy á cser. A puhaíáit, Eyt}mnlcsfók dnrnaEukí:an

kevésbé alkaImasak filtósne, nrert gyorsan. naEy lrci-

[ear"|ássa[ égnek és ezze{ megterhe{ik a ti,jzeI beren -

rjezást, illetve a krárnényt.

. l]a falrrikettet vásáno[unk, fontos, hoEy natur fá-
tlót, hozzáae{ntt kotdanyag nétki"i[i, vagy tcrmósze-

tes kiitcíanyagEat, pólc{áuI enyvvet készLitt, teqatábLl

5 kWhlkg (ittetve ,1EM".j/kg} f trjértékkeI rendeIkezci

tiizel anyagut yá[asszunk"

- 1-1a fapeIlet metIett drintt"ink, szinién f iqyeljiik ó c 0-

magotáson fe[t nte{ett rninrtségi jetternzríket. i\4iveI

a Nrniketthez lrasonLóan a pettet h értéke ts rnaEas,

rninderrkóppen qyri;cidjünk rneg arnó[, hogy az ottho-

nunk fiitósóre szntgá[ó tr"izeló[rerendezés hírni fog-
ja,e az ityen jeltequ heiterhe[ést.
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A témárót b vebben olvashat
a www.f utsokosan.kormany.hu olda[on.
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vlGYÁzzUNK A LEVEGó TlszTAsÁGÁRA,
És óvlux eoÉszsÉoüruxert

W
A kiadvány újrahasznosíLott papirra készü[t


