MIS ON DENATUREERITUD PIIRITUS?

KUIDAS SÜÜDATA PRIIMUST?

Värvus: 				selge, värvitu
Leekpunkt: 			12 °C
Isesüttimistemperatuur: 		
422 °C
Leegi temperatuur: 		
900 °C

Priimuse süütamiseks kasuta tikku.
Enne süütamist vala piiritust priimuse peal olevasse soonde. Soon
es süüdatud piiritus kiirendab aurude teket düüsidest ning seeläbi
süttib ka priimus.
Pea meeles, et priimuse leek on päevavalgel halvasti nähtav! Kui
leek on nähtav, pole selle olemasolus vaja muul moel veenduda.
Kui leeki ei näe, kontrolli priimuse süttimist põletamata tikuga või vii
käsi aeglaselt ja ettevaatlikult priimuse suunas.

1. Denatureeritud piiritust kasutatakse ainult priimuse ehk piirituse
põleti täitmiseks.
2. Piiritus on väga tuleohtlik!
3. Õhuga segunedes võib moodustada plahvatusohtliku segu.
4. Ärritav mõju on nahale ja silmadele. Aurud ärritavad hinga
misteid ning võivad põhjustada peavalu, peapööritust, uimasust.
5. Silma sattumisel loputa kohe rohke veega ja pöördu arsti poole.

Pea meeles, et priimuse leek on päevavalgel halvasti nähtav!
Kontrolli priimuse süttimist palja käega, viies käe aeglaselt priimuse
suunas. Kui tunned kuumust, siis priimus põleb ja võid alustada
toidu valmistamist.

KUIDAS PRIIMUS TÖÖTAB?
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Priimuse põletis kasutame
denatureeritud piiritust.
Priimuse sees asub piirituse
mahuti, silmaga seda näha
pole. Priimuse täitmisel voo
lab piiritus läbi täite
avade
mahutisse. Sealt omakorda
liigub piiritus mööda viltriiet
priimusedüüside suunas ja
aurustub.

KUI KIIRESTI LÄHEB VESI KEEMA?

KUIDAS TÄITA PUDELIT?

Enne iga kasutamist täida priimus täielikult, vältimaks piirituse
otsa lõppemist ning järeltäitmist.

Pudeli täitmiseks kasuta kraaniga korki.
Kraani valamistorus on õhukanal, mis
laseb piiritusel vabalt voolata, tekita
mata kanistrisse vaakumit.
1. Aseta kraan täidetavasse pudelisse.
2. Ava kraan ja sulge see pudeli täitu
misel.

Korrektselt täidetud

Korrektselt täidetud priimusel läheb 0,5 l vett keema 10 minutiga.
10 min

KUI KAUA PRIIMUS TÖÖTAB?
Pooleldi täidetud
Korrektselt täidetud

PRIIMUSE TÄITMISEKS KASUTA AINULT KAITSEVÄE
VÄLJASTATUD PUDELIT!
ÄRA KUNAGI TÄIDA OTSE KANISTRIST!

32 min

ÄRA USALDA NÄGEMIST,
KONTROLLI KÄEGA!

Pooleldi täidetud
14 min

KUIDAS KUSTUTADA PRIIMUST?
Aseta priimus alati tasasele ning kõvale pinnasele, et see ümber
ei läheks.
Täida priimus alati Kaitseväe väljastatud pudelist. Ära kunagi täi
da otse kanistrist! Valamiseks pigista kergelt pudelit – ära kasuta
liigset jõudu, sest priimuse täielik täitmine võtab aega ja valada
tuleb kolm korda. Aega kulub vähemalt kaks minutit.
Korrektsel täitmisel mahub priimusesse ca 150 ml piiritust.

Aseta
metallkork
priimuse
düüsidele. Kasuta kindaid, sest prii
mus on kuum. Jälgi asetamisel, et
priimuse ja korgi keere ei satuks ko
hakuti, sest siis jääb kork düüsidest
kõrgemale. Loe mõttes viieni ning
eemalda kork.
Seejärel eemalda kork priimuselt ja
veendu palja peopesa meetodil, et
leeki pole ja täitmisavas ei ole näha
pahvimist (katkendlikku piirituse
jääkide põlemist priimuse põhjas).
Lõpuks lase priimusel jahtuda, kuni
seda saab palja käega haarata ning
sulge priimus hermeetiliselt.

Keemaminekuaeg
28 min

Keemaminekuaeg

KUIDAS TÄITA PRIIMUST?

14

10 min

Töötamisaeg kokku

Töötamisaeg kokku

PÕLETUSE RASKUSASTMED

I aste – kahjustub naha pealmine kiht, tekib punetus ning turse,
kannatanu tunneb tugevat valu.
II aste – kahjustada saab ka naha aluskude ning lisaks tursele
tekivad villid, kannatanu tunneb valu.
III aste – kahjustus ulatub juba naha süvakihtidesse, nahk must
jas ja tihke, kannatanu ei tunne valu.
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Leegipõletusega võib kaasneda ka mürgise suitsu sissehingamise
tagajärjel tekkiv hingamisteede kahjustus, mis halvimal juhul võib
põhjustada hingamisteede tursumise ning hingamisseiskuse.

TULEOHUTUS
1. Tule tekkeks on vaja põlevmaterjali, hapnikku ja süütajat (leeki,
kuuma pinda, sädet vmt).
2. Plahvatuse tekkeks on lisaks vaja suletud ruumi (pudelit, kanist
rit) ning lenduvaid osakesi ruumis (vedelikust tekkinud auru).
3. Tuleohutuse eesmärk on hoida süütaja eemal põlevmaterjalist.
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PIIRITUSE AURUDE PLAHVATUS

1) Leek priimuses süütab kanistris 2) Õhku paiskunud piirituse aurud
olevad piirituse aurud, see põhjust põlevad.
ab plahvatuse ja piiritus paiskub to
pise suunas.

6. Jahutamiseks võib kasutada ka põletusgeeli (nt Burnjel, Burn
shield).
7. Eemalda riietusesemed ja ehted juhul, kui need ei ole kleepunud
naha külge.
8. Ulatusliku põletuse korral kutsuda kohe kiirabi 112.
9. Pärast jahutamist asetage põletushaavale märg side või puhas
riie.
10. Põletuse ulatuse määramiseks kasuta labakäe meetodit: kanna
tanu labakäsi ja sõrmed kokku moodustavad umbes ühe protsendi
tema kehapinnast.

TÜÜPILISED ÕNNETUSJUHTUMID

KASUTA
PRIIMUST
OHUTULT!

1) Ajateenija valas otse viieliitrisest kanistrist piiritust priimusesse,
mida ta polnud eelnevalt üle kontrollinud. Piiritus läks leegist põle
ma ning ehmatusest lasi ajateenija kanistril käest kukkuda. Silmaga
ta leeki ei näinud ja käega kuumust ei kontrollinud. Äkilise plahva
tuse tagajärjel sai ajateenija ise põletuse.
2) Vett keetes sai piiritus priimusest otsa. Ajateenija ei viitsi
nud kasutada Kaitseväe piirituse pudelit ja otsustas valada otse
kümneliitrisest kanistrist, mille põhjas oli ca 3–4 cm piiritust. Ta
võttis põleti ehk priimuse vasakusse kätte ning paremaga hakkas
kanistrist sinna piiritust valama. Toimus plahvatus.

3) Topisele paiskunud piiritus aurustub ja põleb.

ESMAABI

1. Kõigepealt kustuta põleng. Inimese kustutamiseks kasuta sobi
vaid võtteid.
2. Ära kasuta tulekustutit, sest pulber võib minna hingamis
teedesse ning süsihappegaas tekitab külmakahjustuse (-78 ⁰C).
3. Tõhus kustutusvahend on rohke vesi.
4. Kiire jahutamine jaheda veega peatab edasise koekahjustuse
süvenemise. Jahuta vähemalt 15–20 minuti jooksul.
5. NB! Külm vesi võib suurema pinna pikemaajalisel jahutami
sel viia keha alajahtumiseni. Mida külmem on vesi, seda rohkem
ahenevad veresooned ning kuumuse normaalne tsirkulatsioon
sügavamates kudedes väheneb. Põletusest põhjustatud kudede
kahjustumine võib seal jätkuda.

3) Kaks ajateenijat soojendasid vett sama priimusega. Nähes, et
priimus on kustunud, otsustasid nad lisada piiritust. Valamisel piiri
tus süttis, nad polnud kontrollinud leeki. Ehmatusest tõmbas ajatee
nija Kaitseväe piirituse pudeli eemale ning osa piiritust lendas kaas
ajateenija näo ja kaela piirkonda.
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