
Návod na užívání biokrbu 
 

Bezpečnostní předpisy 
Bio – krb musí být namontován pouze na stěnu z nehořlavého materiálu.  
Bio – krb spaluje kyslík v pokoji, ve kterém je umístěn. Tento pokoj se proto musí pravidelně 
větrat ( např. otevřením okna ).  
Místnost, ve které je umístěn Bio – krb, musí mít minimálně 45 m3 ( např. pří výšce stropu 
2,5 m musí být plocha místnosti větší než 18 m2 ). Nedoporučujeme používat více než jeden 
Bio – krb v jedné místnosti.  
Nenechávejte hořící Bio – krb bez dohledu.  
Při hoření bio – alkoholu se Bio – krb zahřívá. Nedotýkejte se Bio – krbu, pokud hoří oheň. 
Po vyhasnutí počkejte asi 20 minut, poté se Bio – krbu můžete bezpečně dotýkat.  
Nikdy nedolévejte bio – alkohol do otevřeného ohně !!!  
Nikdy nedolévejte bio – alkohol do horké nádržky. Musíte počkat alespoň 20 minut. 
Na Bio – krb nic nestavte a nic na něm neohřívejte.  
Neskladujte v bytě víc než 5 litrů bio – alkoholu. Udržujte láhve a nádrže s palivem těsně 
uzavřeny.  
Uchovávejte palivo mimo dosah dětí a zvířat.  
Nádržka s palivem a bio – alkohol se musí uchovávat mimo dosah slunečních paprsků a 
jiných tepelných zdrojů.  
Uchovávejte palivo a jakékoli hořlavé věci dále než 1 metr od Bio – krbu.  
Bezpečná vzdálenost Bio – krbu od záclon a závěsů je 2 metry.  
 

Naplnění nádržky 
Nalijte bio – alkohol do nádržky, max. do 2/3 jeho obsahu. Při náhodném vylití bio - alkoholu 
utřete místo suchým hadříkem a umyjte vodou, aby se zabránilo hoření mimo nádržku. Nikdy 
nedolévejte bio – alkohol do nádržky, jestliže oheň ještě hoří. Nikdy nedolévejte bio – alkohol 
do horké nádržky, hrozí nebezpeční vzplanutí! Musíte počkat alespoň 20 minut, aby nádržka 
vychladla.  
 

Upozornění 
Vylité palivo zanechává matné skvrny na dřevěných a laminovaných podlahových krytinách. 
Nejdříve je plamen v Bio – krbu malý, teprve asi po 90 vteřinách dosáhne optimální velikosti 
a teploty. Bio – alkohol se musí uchovávat při pokojové teplotě. Uchovávejte bio – alkohol ve 
vzdálenosti min. 1 metr od Bio – krbu. Nestavte bio alkohol přímo na Bio – krb ani blízko Bio 
– krbu. 
 



Uhašení 
Pokud je to možné, nechte bio – alkohol dohořet – zabraní to náhodnému rozhoření zbytku 
paliva. Pokud chcete oheň uhasit použijte kryt na hořák, který dostanete na oheň pomoci 
zhášeče. Těsně zavřete nádržku dokud plamen úplně nezhasne. Počkejte 30 minut až se 
nádržka ochladí do pokojové teploty a teprve poté můžete odstranit zbytky paliva. Pokud 
oheň nezhasne hned, uzavřete prosím nádržku zhášečem ohně na delší dobu. 
Doporučujeme ponechat zhášeč na nádržce po celou dobu, kdy bio-krb nehoří. 
NIKDY NEHASTE NÁDRŽKU VODOU!!! 
 


