
CARA PENGGUNAAN APAR  

  

Bila api kecil terjadi tiba-tiba, beritahu orang lain untuk segera 
menghubungi pihak pemadam kebakaran dan gunakan pemadam 
api portabel secara efektif. Ingat akronim empat langkah P. A. S. S.  

   
 

  

Cabut segel dan Tarik tuas/pin penahan alat 
pemadam api  menjauh dari  Anda. Lepaskan 
tuas penahan tersebut, untuk membuka 
pengungkit operasi.  

   

  

 
Arahkan selang / corong alat pemadam 
kebakaran ke titik api. Pastikan ujung 
pemadam mengarah lurus ke sumber api, 
jangan  pernah secara horisontal dan 
berdirilah 6 -  10 kaki menjauh dari api.  

  

  

 
Tekan pengungkit secara penuh untuk   

mengeluarkan bahan pemadam melalui  
selang / corong pemadam. Bila pengungkit 
dilepas dapat  menghentikan proses.  

    

 
  

Arahkan selang / corong dari sisi ke sisi dan 
 

arahkan ke titik api. Lanjutkan gerakan 
 

menyapu sampai api padam. Jika anda 
 

kehabisan kimia sebelum api padam, 
 

tinggalkan segera atau ambil alat pemadam 

lainnya. 

  

PERSIAPAN PENGGUNAAN  

  

Sebelum menggunakan alat pemadam kebakaran perhatikan  
beberapa petunjuk dibawah ini :  
  

  

1. Persiapkan alarm kebakaran yang dapat bersuara (jika terpasang) 
yang menandakan terjadinya kebakaran.  

2. Semuanya telah meninggalkan atau sedang dalam proses 
meninggalkan bangunan / gedung  

3. Hubungi pihak pemadam kebakaran  

4. Perhatikan api kecil yang tidak menyebar pada daerah yg kecil.  

5. Jalan keluar yang anda tempuh dan tidak terhalangi oleh api.  

6. Anda harus tahu dimana letak alat pemadam api sehingga mudah 
untuk mengambilnya.  

7. Mengetahui kelompok api dan alat pemadam api yang akan 
digunakan.  

8. Anda telah terlatih dalam penggunaan alat pemadam api.  

  

CARA PERAWATAN APAR 
 

1. Bersihkan tabung dari debu, air, maupun korosi. Caranya gosok 

tabung dgn kain basah hingga tak ada lagi debu, lalu gosok lagi 

dgn kain kering. Setelah itu oleskan sedikit solar pada body tabung 

secara merata, lalu akhiri dgn penggosokan menggunakan kain 

kering.  

2. Bolak-balikan tabung guna menghindari pembekuan pada cairan 

dalam tabung. Caranya, satu tangan memegang bagian atas 

tabung, dan tangan satunya lagi memegang bagian bawah tabung. 

Lalu bagian atas tabung dibalik ke bawah dan sebaliknya, bagian 

bawah tabung dibalikkan kembali ke atas. Lakukan hingga 3 

sampai 5 kali secara perlahan. (Berlaku tuk tabung model Portable 

Standard, baik Stored Pressure maupun  

Cartridge).  


