Μεηά από Ππξθαγηά: Κίλδπλνη
Ακηάληνπ
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα

Ασηές οη πιεροθορίες παρέτοληαη ζηοσς θαηοίθοσς θαη ηοσς ηδηοθηήηες ζπηηηώλ θαη αθηλήηωλ ποσ
πιήηηοληαη από πσρθαγηές. Σηότος ηοσς είλαη λα βοεζήζοσλ ζηελ αληηκεηώπηζε αλεζστηώλ ζτεηηθά κε
ίλες ακηάληοσ θαη πρέπεη λα ζσλοδεύοληαη κε άιιες πιεροθορίες γηα ηολ ακίαληο, ποσ παρέτοληαη ζηο
ηέιος ηοσ ελεκερωηηθού θσιιαδίοσ.

Πώς ζα γλωρίδω εάλ έτεη τρεζηκοποηεζεί ακίαληος ζηο αθίλεηό κοσ;
Ο ακίαληνο ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θηηξίσλ (πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαηνηθίεο θαη απνζήθεο)
πνπ ρηίζηεθαλ πξηλ από ην 1990. Χξεζηκνπνηήζεθε σο επί ην πιείζηνλ ζαλ ακηαληνηζηκέλην (AC) ζε ηνίρνπο θαη
νξνθέο, ππνζηξώκαηα δαπέδνπ, καξθίδεο θαη θαπλνδόρνπο θακηλάδσλ, θαζώο επίζεο θαη ζε δάπεδν κε πιαθάθηα
βηλπιίνπ θαη θάησ από κνπζακάδεο.

Είλαη ο ακίαληος επηθίλδσλος;
Τα νηθνδνκηθά πξντόληα ακηαληνηζηκέληνπ ζπλήζσο απνηεινύληαη από 5-15 ηνηο εθαηό ακίαλην ζε βάξνο. Από ηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα θύιια ηζηκέληνπ ζηελ Απζηξαιία θαηαζθεπάδνληαλ ρσξίο πεξηερόκελν ακηάληνπ.
Εάλ λνκίδεηε όηη ην πιηθό είλαη πξηλ ην 1990, είλαη ινγηθό λα ππνζέζεηε όηη πεξηέρεη ακίαλην, θαη γεληθά δελ είλαη
απαξαίηεην λα θάλεηε εμέηαζε. Ο ακίαληνο ζε απηά ηα πξντόληα είλαη ζθηρηά δεκέλνο, δηόηη πεξηέρνπλ ηζηκέλην πνπ
ζπκπηέδεηαη ζηελ θαηαζθεπή.
Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηα επίπεδα ησλ επηθίλδπλσλ ηλώλ πνπ αθήλνληαη ειεύζεξα από απηά ηα πξντόληα
είλαη πνιύ ρακειά. Ωζηόζν, θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ην ειεθηξηθό πξηόληζκα, ε ιείαλζε θαη ε
δηάηξεζε, κπνξεί λα απειεπζεξώζνπλ αλαπλεύζηκεο ίλεο ζηνλ αέξα. Μελ αλαιάβεηε θακκία δξαζηεξηόηεηα
ηέηνηνπ είδνπο κε απηά ηα πξντόληα ρσξίο ηε ζπκβνπιή εηδηθνύ.
Οη ίλεο ακηάληνπ πξνθαινύλ θίλδπλν ζηελ πγεία όηαλ εηζπλένληαη ζηνπο πλεύκνλεο. Οη ίλεο πνπ κέλνπλ θνιιεκέλεο
ζην ηζηκέλην ή ζηελ ηέθξα θαη ηα ππνιείκκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ππξθαγηά δελ απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηελ
πγεία ησλ επηζθεπηώλ ζην θηίξην νύηε ζην επξύ θνηλό, εθηόο αλ νη ίλεο έρνπλ πεηξαρζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ηα
αλαπλεύζεηε.

Το ζπίηη κοσ θαηαζηράθεθε από πσρθαγηά. Κηλδσλεύω από ηης ίλες
ακηάληοσ;
Οη έξεπλεο έρεη δείμεη όηη νη ππξθαγηέο ζε ζπίηη πνπ αθνξνύλ ηα ακηαληνύρα πιηθά δελ έρνπλ αξθεηά πςειά επίπεδα
ηλώλ ακηάληνπ ζηε γύξσ πεξηνρή ώζηε λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο ε πνζόηεηα ηλώλ ακηάληνπ πνπ απειεπζεξώλνληαη ζηνλ αέξα είλαη ζρεηηθά ρακειή.
Ωζηόζν, θνκκάηηα ακηάληνπ θαη κεξηθέο ίλεο κπνξεί λα παξακείλνπλ ζην αθίλεην θαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν εάλ
πεηξάμεηε ηελ ηέθξα ή ηα ππνιείκκαηα θαη ηα αλαπλεύζεηε.
Αλ απιά επηζθέπηεζηε έλα ζπίηη, ότη όκως γηα θαζάρηζκα, κπνξείηε λα θνξέζεηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό γηα λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε έθζεζή ζαο ζηε ζθόλε πνπ κεηαθέξεηε κε ηνλ αέξα θαη ζε άιινπο θηλδύλνπο από ηα
ππξόπιεθηα ζπίηηα. Οη πξνζηαηεπηηθνί εμνπιηζκνί είλαη δηαζέζηκνη από ην δήκν γηα ηδηνθηήηεο ζπηηηώλ πνπ
πιήηηνληαη από δαζηθή ππξθαγηά.
Εάλ ηα πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην έρνπλ θαεί ζην ζπίηη ζαο ή εάλ δελ είζηε βέβαηνη γη απηό, ζα πξέπεη λα
νξγαλώζεηε λα αλαιάβεη ηελ απνξξππαληηθή εξγαζία αδεηνύρνο ηερληθόο απνκάθξπλζεο ακηάληνπ θαη κπνξείηε λα
ην θαλνλίζεηε κέζσ ηνπ δήκνπ ζαο.
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