Dnro 2004/52/3994
12.8.2004

Jakelussa mainitut

Kuluttajaviraston valvontakäytäntö: Sammutuspeitteiden merkinnät
1. Merkintävaatimus perustuu
-

Lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004).
Asetukseen kulutustavaroista annettavista tiedoista (97/1987).
Standardiin SFS-EN 1869:1997 Sammutushuovat (Sammutuspeitteet).
Laboratoriokokeisiin, käytännön testeihin sekä pelastustoimelta saatuihin kokemuksin.

Valvontakäytäntö on valmisteltu Kuluttajaviraston, Turvatekniikan keskuksen (TUKES) ja
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen yhteistyönä.

2. Sammutuspeitteiden merkintävaatimukset
-

-

Kauppatavan mukainen nimi SAMMUTUSPEITE
Käyttöohjeet:
1. Katkaise virta
2. Lähesty palavaa kohdetta peitteen suojassa
3. Peitä palava materiaali kokonaan
4. Jätä peite paikoilleen
5. Soita 112.
Ohje ”Hävitä käytön jälkeen”.
Sammutuspeitteen pakkaamis- / taittamisohjeet peitteeseen tutustumista ja käytön
harjoittelua varten.
Valmistaja / valmistuttaja / maahantuoja.
Peitteen koko (cm x cm) näkyvällä kirjasinkoolla.
Kaikki tiedot on oltava suomen ja ruotsin kielellä.

Lisätietoja:
-

-

-

Lisäksi asetus kulutustavaroista annettavista tiedoista edellyttää tarvittaessa materiaali ym.
tietojen antamista, mikäli se on tarpeen käyttäjän turvallisuuden kannalta.
Muitakin merkintöjä saa olla, esim. käyttökohteet ja kehotus käytön harjoittelusta. Tietojen
on oltava totuudenmukaisia, eivätkä ne saa antaa kuluttajalle väärää turvallisuuden tunnetta.
Esim. pienikokoinen sammutuspeite ei sovellu laitoskäyttöön tai suurikokoisten
televisioiden sammuttamiseen.
Mahdollisen tuotteen myynnistä poistamistilanteen takia on yrityksen eduksi tehdä
tuotteisiin tunnistemerkintä, jolla valmistuserä on jäljitettävissä. Tämä vaatimus sisältyy
eurooppalaiseen tuoteturvallisuusdirektiiviin.
Sammutuspeite-standardi edellyttää, että merkinnöissä käytetään valkoisia kirjasimia
punaisella pohjalla.
Merkintöjen tulee olla helposti luettavissa (yleensä peitteen säilytyskotelossa).
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Huom. Asetuksen kulutustavaroista annettavista tiedoista (97/1987) korvaava Valtioneuvoston
asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista tulee voimaan 1.1.2005.
Asetus ei tule muuttamaan sammutuspeitteiden merkintävaatimuksia.

3. Siirtymäajat
Valmistettavissa ja maahantuotavissa sammutuspeitteissä merkinnät on oltava 1.12.2004 lähtien.
Olemassa olevat vanhoilla merkinnöillä varustettuja tuotteita saa myydä 30.9.2005 saakka.

Ylijohtaja

Marita Wilska

Apulaisjohtaja

Tomi Lounema

Jakelu:
-

-

Aluepelastuslaitokset
BL-Palontorjunta Oy
Fenet Oy
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Kaupan keskusliitto
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Kidde Finland Oy
Kuluttajaviraston internet-sivut
Pelastusopisto
Päivittäistavarakauppa ry
Rauplan Oy
Sammutinhuoltoliikkeiden liitto ry
Sisäasianministeriö / Pelastusosasto

-
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Suojavalmiste
Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys
ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
(SPEK)
Tammer-Tukku Oy
Tullihallitus / tuoteturvallisuusvalvonta
Tullilaboratorio
Turvatekniikan keskus (TUKES)
Turvallisuus 2000 Oy
Viljanmaa Ky
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Witre Oy

