YLEISIÄ OHJEITA RAUTAJÄRVEN MARKKINOILLE TULEVILLE MYYJILLE
MYYNTITELTTOJEN KIINNITYS
Enintään 300m2 teltojen pystyttämisessä suositellaan seuraavaa.
- Rungot osat kytkettävä toisiinsa lukittavilla liittimillä
- Irtopainoja käytettäessä pienten telttojen jokaisessa kulmassa vähintään seuraavat painot:
2 x 2 teltta 15kg/tolppa, 4 xx 4 teltta 96kg/tolppa ja 6 x 6 teltta 139kg/tolppa.
- Painot tulee kiinnittää niin, että katos ei irtoa maasta
- Kiinnityksessä tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan kuormaliinoja ja rataslukkoja. Narun
kiinnityssolmut eivät takaa pitävää kiinnitystä.
- Kiinnityksen tulee olla tukeva ja pitävä.
- Minimipainot koskevat telttoja , joissa kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15m/s.
- Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja
- Näytteilleasettaja/myyjä vastaa myyntikatoksen kunnosta ja tarvittavista toimista katoksen
hätäpurussa.
- Mikäli tuulen nopeus yltyy niin, että myyntikatos ei pysy paikallaan, on katos purettava välittömästi.
Purkukäskyn voi antaa myös viranomainen tai tapahtuman järjestäjä.
NESTEKAASUN KÄYTTÖ
Nestekaasulaitteet:
- Paineensäätimen nimellispaine 30 millibaaria.
- Paineensäätimessä oltava merkinnät: Valmistajan tai maahantuojan nimi tai tavaramerkki
- Nimellisanto kg/tunti propaania
- Nimellispaine 30 millibaaria ja säätimen valmistusvuosi
- Käyttölaitteet sijoitettava siten, että läheisyydessä olevat esineet tai pinnat eivät lämpene
- Letkuasennus: Letkun merkinnöistä tulee selvitä letkun soveltuvuus nestekaasulle, suurin sallittu
käyttöpaine, käyttölämpötila-alue sekä letkun valmistusvuosi. Letkun pituus saa olla enintään 1,2
metriä ja paineenkestävyyden on oltava vähintään 15 bar.
Nestekaasun säilytys:
- Nestekaasua saa pitää hallussa tapahtuma-alueella seuraavasti:
- Käyttökohteessa käyttölaitetta kohden 1 kpl 11 kg:n pulloa ja lisäksi vain yksi kohdekohtainen
varapullo.
- Moottorikäyttöisessä tai hinattavassa ajoneuvossa 25 kg
Alkusammutuskalusto:
- Jokaisessa nestekaasun käyttökohteessa tulee olla käsisammutin, teholuokaltaan vähintään 21A, 113
B ja sovelluttava jännitteisiin paloihin 1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri (6 kg AB III E).
- Lisäksi myyntikatoksessa tulee olla vähintään yksi (1) sammutuspeite
TERVEYSTURVALLISUUS
Tule vain terveenä paikalle, Jos tunnet olosi kipeäksi, ÄLÄ TULE paikalle.
PERUUTUS
Ilmoita ajoissa tapahtuman järjestäjälle, jos joudut perumaan tulosi.
Elina Penttilä p. 040-5859351 (tekstivisti ja WhatsUp käy )
Jos olet varannut myyntipaikan, etkä ole ilmoittanut ajoissa että et saavu paikalle,
perimme silloin paikkamaksun kaksinkertaisena.

