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Οδηγός ασφαλούς χρήσης των πυροτεχνημάτων από τον
"Μπαλονόκοσμο"
Θέλετε να ομορφύνετε τις στιγμές σας και να δημιουργήσετε ένα θέαμα μοναδικό και αξέχαστο αλλά
τα πυροτεχνήματα σας φαίνονται ένα είδος πολύπλοκο και δύσκολο;
Ο οδηγός του ΜΠΑΛΟΝΟΚΟΣΜΟΥ θα σας κατατοπίσει πλήρως και μέσα σε λίγη ώρα θα μπορείτε
να απολαμβάνετε τη γνώση που μόνο ειδικοί των πυροτεχνημάτων κατέχουν.
1) Για να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή και εντυπωσιακή ρίψη θα πρέπει αρχικά να βεβαιωθούμε
ότι έχουμε καταλάβει πως λειτουργούν τα πυροτεχνήματα και ότι τηρούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης
για μια ασφαλή καύση. Υπενθυμίζουμε ότι ποτέ δε πρέπει να γίνεται χρήση των πυροτεχνημάτων
από άτομα κάτω τών 18 ετών χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
2) Ποτέ δεν κρατάμε κανένα πυροτέχνημα στο χέρι όταν το έχουμε ανάψει, αν θέλουμε να είμαστε
σίγουροι ότι δε θα κινδυνέψουμε ούτε εμείς αλλά ούτε και οι γύρω μας. Επίσης για να εξασφαλίσουμε
ότι η ρίψη μας θα πραγματοποιηθεί με ασφάλεια είναι χρήσιμο να υπάρχει κοντά μας ένας
πυροσβεστήρας ή αν δεν υπάρχει διαθέσιμος, ένας γεμάτος κουβάς με νερό έτσι ώστε να
προλάβουμε οποιοδήποτε απρόοπτο μπορεί να προκύψει.
3) Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν επεμβαίνουμε ποτέ στο πυροτέχνημα και για κανένα λόγο,
δεν προσπαθούμε να το ''τροποποιήσουμε'' προκειμένου να δημιουργήσουμε κάποιο δικό μας
αυτοσχέδιο πυροτεχνουργικό μηχανισμό. Κάθε προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις
δικές του οδηγίες ασφαλείας και δεν επιδιώκουμε ποτέ να αλλάξουμε τη μορφή του, να
παραμορφώσουμε την συσκευασία του ή να επέμβουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο προϊόν.
4) Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η καύση των πυροτεχνημάτων θα πρέπει να γίνεται σε χώρο
ανοιχτό, χωρίς εμπόδια (δέντρα, καλώδια, αποθήκες, κολώνες κλπ.) και μακριά από εύφλεκτα υλικά,
όπως ξερά χόρτα κλπ. Φροντίζουμε ώστε η τοποθεσία που θα επιλέξουμε να μην είναι μέσα στην
πόλη, κοντά σε κτήρια γιατί πολλά πυροτεχνήματα καθώς σκάνε στον ουρανό εκτοξεύουν υλικά τα
οποία είναι τυπωμένα και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
5) Μετά την πυροδότηση των πυροτεχνημάτων υπάρχει χρόνος για να απομακρυνθούμε γρήγορα σε
μια ασφαλή τοποθεσία τουλάχιστον 10 μ. από το σημείο εκτόξευσης. Ο κόσμος που παρακολουθεί το
θέαμα δεν θα πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά από τα 40μ. Χρήσιμη συμβουλή: Τα χρώματα και τα
σχέδια των πυροτεχνημάτων τα βλέπουμε καλύτερα και τα απολαμβάνουμε σε όλο το εύρος όταν
στεκόμαστε σε απόσταση τουλάχιστον 50-60μ.
6) Στη σπάνια περίπτωση που κάποιο πυροτέχνημα δεν ανάψει ή λειτουργήσει λάθος ΠΟΤΕ δεν
πάμε στο σημείο να ελέγξουμε το πυροτέχνημα και σε καμία περίπτωση δεν φέρνουμε το πρόσωπό
μας ή το σώμα μας μπροστά στα πυροτεχνήματα για να κοιτάξουμε γιατί δε λειτούργησε. Πρώτα
αφήνουμε να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν πάμε στο σημείο να ελέγξουμε και μετά του
ρίχνουμε νερό. Στη συνέχεια το επιστρέφουμε στο κατάστημα από όπου το αγοράσαμε.
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