Tjekliste 1 · en hurtig gennemgang af bygningen
Alle rum
Sammenfiltrede ledninger skal filtres ud – der må ikke være knuder og ‘fuglereder’.
Stearinlys og lamper må ikke være placeret tæt på brændbart materiale som møbler og
gardiner.
Flyt papirkurve væk fra brændbart materiale.
Branddøre skal være lukket og ikke sat fast med kiler e.l.
Alle døre skal kunne lukkes – luk de døre, der ikke bruges så ofte.
Knuste ruder eller huller i taget, hvor vand kan komme ind, skal lukkes.
Se efter fugtige skjolder – det er et tegn på fugt og vandindtrængning.
Hasper og stormkroge på vinduerne skal fungere.

Særligt i køkken, bryggers, badeværelse
Fjern opbevarede genstande fra komfur/kogeplader.
Rens emhætten for fedt.
Rens fnugfilteret i tørretumbleren.

Særligt i trapperum og andre rum, der er flugtveje
Fjern oplagring i trappeopgange, porte og øvrige flugtveje, så der er fri passage.

Særligt i kældre og loftsrum, der bruges til opbevaring
Fjern oplag af let antændelige eller brændbare effekter.
Genstande, der ikke kan tåle vand, skal hæves over gulvfladen på reoler eller andet, der kan
tåle vand.

Særligt i værksteder, hobbyrum, ved byggearbejde
Vær sikker på, at der ikke ligger klude med linolie, der kan selvantænde – de skal opbevares
i lufttætte beholdere eller ‘druknes’ i vand.
Ryd op, og fjern brændbart materiale som høvlspåner, klude, tvist, pap og papir.
Fjern brandfarlige væsker og kemikalier, eller sæt dem i særlige skabe eller rum. Benzin,
sprit, fortynder og acetone (neglelakfjerner) er blandt de mest brandfarlige, men også
terpentin, sprinklervæske, petroleum, lampeolie og tændvæske til grillen skal placeres
forsvarligt. Hvis du har mindre end 25 liter, er der ingen krav til, hvordan du opbevarer det,
men vær opmærksom alligevel.

Øvrige steder
Tjek skorstene for sod, revner osv.
Gå en tur udenfor, og sørg for, at afløb og kloakriste ikke er stoppet eller dækket til – vandet skal kunne løbe væk.
Brandveje skal have fri passage.
Brandhaner må ikke være blokeret.

