
Bluskracht is terecht een criterium bij het selecteren van een brandblusser. In

schuimblussers zorgt de toevoeging van fluor aan het blusschuim voor deze

blusprestaties. In veel gevallen vraagt het brandrisico echter niet om de grootste

bluskracht en kan gekeken worden naar alternatieven.

ONZE NIEUWSTE GENERATIE SCHUIMBLUSSERS BEVAT 0% PFAS

Een groot nadeel van fluor in blusschuim is dat wanneer het in ons milieu terecht

komt, het daar voor altijd blijft. Het breekt niet af en hoopt zich bovendien op in cellen

van levende wezens waarbij het tot grote gezondheidsschade leidt. De bekende

gevallen groeien rap in aantallen en nemen binnen enkele jaren serieuze vormen aan.

Het is een vorm van onzichtbare milieuvervuiling, maar wel een waar nu stappen

tegen ondernomen moeten worden waar mogelijk.

Omdat het brandrisico in een kantooromgeving, winkels, lichte industrie etc. niet

vraagt om de toevoeging van fluor in blusschuim, bieden we fluorvrije schuimblussers

aan met een goede bluscapaciteit op branden in vaste stoffen en vloeistoffen. Met

deze brandblusser draag je moeiteloos bij aan een betere leefomgeving, zonder in te

leveren op brandveiligheid.

DEZE 2 LITER UITVOERING IS IDEAAL VOOR IN DE AUTO

Door het handzame formaat van 2 liter is deze blusser uitermate geschikt voor in de

auto, de boot of andere omgevingen waar beperkte bewegingsruimte is
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SPECIFICATIES

ProductgroepProductgroep Brandblusser

ProductfamilieProductfamilie Schuimblusser Milieuvriendelijk

MateriaalMateriaal Staal

KleurKleur Rood RAL 3000

BlusmiddelBlusmiddel Bioclass F3 premix (Fluor vrij schuim)

TemperatuursgebiedTemperatuursgebied 0/60 °C

Afmetingen (h x b)Afmetingen (h x b) 416 x 146 mm

DiameterDiameter 110 mm

Inhoud (volume)Inhoud (volume) 2 l

Gevuld gewichtGevuld gewicht 4 kg

ProefdrukProefdruk 30 bar

Werkdruk bij 20 °CWerkdruk bij 20 °C 14 bar

BereikBereik 4 m

GebruikstijdGebruikstijd 20 sec.

ArtikelnummerArtikelnummer 8905301

Blusvermogen Klasse ABlusvermogen Klasse A 8 A

Blusvermogen Klasse BBlusvermogen Klasse B 34 B

Blusvermogen Klasse FBlusvermogen Klasse F 5 F
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