
Brandblussers en toebehoren

  Samen naar 
een veilige       
      toekomst!
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Brandklassen en eigenschappen

Brandklasse Omschrijving Voorbeelden

Branden van vaste stoffen

- doorgaans van organische oor-

sprong - die in het algemeen onder 

gloedvorming verbranden

Hout, papier, stro, kunststoffen, 

kolen

Branden van vloeibare of vloeibaar 

wordende stoffen

Olie, benzine, alcohol, sommige 

kunststoffen, bitumen

Branden van gassen Propaan, butaan, aardgas, biogas

Branden van metaal Magnesium, zirkonium, kalium, 

natrium

Branden van vet / oliën

in keukens

Frituurvet, plantaardige en  

dierlijke vetten

Bij de keuze voor de juiste blusser zijn naast de brandklassen ook de eigen-

schappen van de blusstof van belang. Bluspoeder kan voor iedere brandklasse 

ingezet worden, met uitzondering van brandklasse F, maar geeft aanmerkelijke 

nevenschade bij gebruik. Schuimblussers daarentegen veroorzaken nagenoeg 

geen nevenschade, maar zijn alleen geschikt voor brandklassen A en B. 

Onderstaand overzicht geeft globaal de eigenschappen van de verschillende 

blusstoffen weer:
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Brandklasse

A B C D F

Sproeischuim weinig nee groot ja ja1 nee nee nee

Vetbrandblusser weinig nee groot ja nee nee nee ja

Poeder sterk ja matig ja ja ja ja nee

Koolzuursneeuw geen ja matig2 nee ja nee nee nee

1.  Sproeischuimblussers gevuld met ExtRA eco 3% zijn niet geschikt voor het 

blussen van in water oplosbare stoffen zoals alcoholen. In dit geval moet 

een schuimblusser met alcoholbestendig of ‘all-purpose’ schuim worden 

gebruikt. In niet-vorstvrije ruimten moet een vorstbestendig schuim worden 

gebruikt. Dit kan een premix zijn van water, AFFF en vorstbeschermer, 

Imprex of van Towasol (zie voor details de pagina’s 6 en 7).

2.  Koolzuursneeuw (CO2) is zwaarder dan lucht en kan zich in laag gelegen 

ruimten verzamelen. Er bestaat verstikkingsgevaar voor de mens in kleine 

ruimten.

Samen naar een veilige toekomst!
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(Sproei)schuimblussers

Sproeischuimblusser, vorstbestendig

Geschikt voor toepassing in niet-vorstvrije ruimte, industrieterrein, tankstation, magazijn, enz.  

De blusser bevat vorstbestendig schuim en heeft een CO2-patroon.

Type VS6-c VS9-c

Inhoud (l) 6 9

Bluscapaciteit 21A - 144B 27A - 183B

Massa (kg.) 10,6 14,5

Hoogte (mm.) 600 620

Grootste breedte (mm.) 310 290

CO2-patroon (gram) 35 75

Temperatuurbereik (°C) -20 tot +60 -20 tot +60

Artikelnummer 809-188726 809-188729

Vorstbestendige schuimblusser

Geschikt voor toepassing in auto, caravan, boot, garage, woning, schuur, niet vorstvrije 

ruimte, werkplaats, enz. De blusser bevat een premix en is permanent onder druk. Ook 

geschikt voor het blussen van frituurbranden.

Type FS2

Inhoud (l) 2

Bluscapaciteit 8A - 55B - 40F

Massa (kg.) 4,5

Hoogte (mm.) 391

Grootste breedte (mm.) 129

Werkdruk bij 20°C (bar) 15

Temperatuurbereik (°C) -30 tot +60

Artikelnummer 809-188732

Milieuvriendelijke schuimblusser

Geschikt voor toepassing in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbaar gebouw, keuken,  

kantine, enz. De blusser bevat een mileuvriendelijk schuim.

Type ES6-n ES9-n S6E-c S9E-c

Inhoud (l) 6 9 6 9

Bluscapaciteit 21A - 144B 27A - 183B 34A - 183B 43A - 233B

Massa (kg.) 9,6 14,2 10 15,3

Hoogte (mm.) 557 572 600 620

Grootste breedte (mm.) 231 252 310 290

Werkdruk bij 20°C (bar) 15 15 - -

CO2-patroon (gram) - - 35 75

Temperatuurbereik (°C) +5 tot +60 +5 tot +60 +0 tot +60 +0 tot +60

Artikelnummer 809-188706 809-188709 809-188716 809-188719
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(Sproei)schuimblussers

Schuimblusser, alcoholbestendig

Geschikt voor toepassing in laboratorium, ziekenhuis, opslagplaats brandbare vloeistoffen, enz.  

De blusser bevat een alcoholbestendig schuim en heeft een CO2-patroon.

Type AS6-c

Inhoud (l) 6

Bluscapaciteit 13A - 113B

Massa (kg.) 10

Hoogte (mm.) 600

Grootste breedte (mm.) 310

CO2-patroon (gram) 45

Temperatuurbereik (°C) +5 tot +60

Artikelnummer 809-188746

Vetbrandblusser

Geschikt voor toepassing in keukens en horecagelegenheden. Speciaal voor het blussen van 

vetbranden. De blusser bevat een premix.

Type FS3-c FS6-c

Inhoud (l) 3 6

Bluscapaciteit 8A - 55B - 75F 13A - 113B - 75F

Massa (kg.) 6,9 12,3

Hoogte (mm.) 432 610

Grootste breedte (mm.) 270 270

Werkdruk bij 20°C (bar) - -

CO2-patroon (gram) 35 35

Temperatuurbereik (°C) -30 tot +60 -30 tot +60

Artikelnummer 809-188733 809-188736

Schuimbluswagen
Uitgevoerd met buitenliggende drijfgasfles en een rubberen hogedrukslang met zwaarschuim-

straalpijp. De RVS blustank is gemonteerd op een tweewielig onderstel. 

Type ES50 S50v S50a

Inhoud (l) 50 50 50

Blusstof Imprex ECO 3% Vorstbestendig Alcoholbestendig

Massa (kg.) 97 97 97

Hoogte (mm.) 1100 1100 1100

Grootste breedte (mm.) 460 460 460

Slanglengte (m.) 10 10 10

Worplengte (m.) 17 17 17

Stikstof-drijfgas (liter, bar) 3, 150 3, 150 3, 150

Temperatuurbereik (°C) +5 tot +60 -30 tot +60 +5 tot +60

Artikelnummer 809-186500 809-186510 809-186520
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