Eco care
Skumsläckare

Bästa miljöval!

Eco care skumsläckare är framtagen med en ny
typ av tillsats som är skonsam för miljön.
Eco care skumsläckare ingår i vårt
återvinningssystem.
Garanti
5 års garanti mot material- och fabrikationsfel.
Vid påvisade material- eller fabrikationsfel inom
ovan angiven tid blir brandsläckaren kostnadsfritt
utbytt eller reparerad.
Garantin omfattar inte fel förorsakade av
bristfälligt underhåll eller av köparen oriktigt
utförda omladdningar eller reparationer eller
normal förslitning. Denna garanti omfattar inte
heller ersättning för förlust som köparen tillfogas
på annat än den sålda varan.
ISO 14001
Nu-Swift International Ltd är miljöcertifierade
enligt ISO 14001:2004.
Miljökvalitetscertifierad
Eco care skumsläckare är miljökvalitetscertifierad av
Holländska Milieukeur och uppfyller därmed Svebras krav
för klassifiering för miljösläckare.
www.milieukeur.nl

Eco care Skumsläckare

Produktinformation
Modellbeteckning

Eco care skumsläckare

Artikelnummer

11-2809-00

Mängd släckmedel

9 liter

Total vikt

15,1 kg

Höjd

650 mm

Slanglängd

580 mm

Vätskestrålens längd

4m

Trycksatt gas

Nitrogen

Arbetstryck

12 bar

Tömningstid

64 sek

Effektivitesklass

34A - 233B
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Släckeffekt
Filmbildande miljöskum släcker dels genom att kyla det brinnande ämnet dels genom att
det flyter ut över brandhärden och kväver elden.
Miljöskum klarar bränder i:
•
Fibrösa material som trä, tyg och papper (brandtyp A)
•
Vätskor och plaster (brandtyp B)
Konstruktion
Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3-7
och DNV-märkta.
Behållaren är av stål och lackerad med slagtålig epoxylack. Invändigt är den behandlad
med två lager av korrosionsskyddande polyetenbeläggning.
Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig lättåtkomlig säkring
spärrar mot vådautlösning. Släckaren är fylld med filmbildande miljöskum. Laddningstrycket
övervakas med en lättavläst manometer.
Vägghängare medföljer.
Enkel hantering
Släckaren är lätt att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och
avstängning med samma hand. Den har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för
öppning och stängning av ventilen. En rejält tilltagen slang och det unika duschmunstycket
gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida skummet över stora ytor.
Användningsområden
Användningsområden är i offentlig miljö som butiker och samlingslokaler.

Hald & Tesch Brand ab är medlem i SVEBRA,
Svenska Brandredskapsföreningen samt i Brandskyddsföreningen och SIS.

Eco care skumsläckare

Miljödiplomering 2010 enligt Svensk Miljöbas som bygger på ISO 14001.
Ackrediterade av SWEDAC som kontrollorgan för återkommande kontroll av
gasflaskor enligt ISO/IEC 17020 (B).
Anslutna till REPA, återvinningssystem av plast, metall, papper och kartonger

532 Tillsånd till DNV-märkning
Enligt svensk standard
SS-EN3-7

Tillverkning enligt ISO 9002
Certificate #FM 23303

Godkänd av Sjöfartsverket
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