The fastest & smallest F i r e x t i n g u i s e r

PRODUKT FORDELE
• Hurtig slukning af pludselig opståede brande
• Nem at bruge: åben, ryst, tryk
• Stor kølingseffekt forhindrer genantændelse
• Dækker et stort område
• Ozonfri og biologisk nedbrydbar

•

Varenummer: SOS112

kt. 12 stk. 112 kr. pr. stk.
Display medfølger

Næste generation
brandslukker.

The fastest & smallest F i r e x t i n g u i s e r

CONTAINER:
• Special skumpray hoved
• Aluminiumdåse
• Højde: 200mm.
• Indhold: 250ml.
• Ø: 53mm.

GAS:
• Ozonfri-Non-toxid-Ikke-brændbar

FOAM:
•
•
•
•

Danner brandhæmmende skum
Skummet har dobbeltvirkning så ilden ”kvæles” to gange
Forhindrer ilden i at genantænde
Ekstra stor ekspanderende kraft og kan derfor dække et større areal
Processen omdanner vegetabilsk olie til sæbe
Let opløseligt efter brug og derfor hurtig oprydning

AEQUOUS FILM FORMING FOAM (AFFF):
HOW IT WORKS
Step 1.
FireOver sprayes over ilden
Skummet udvides hastigt og danner øjeblikkeligt første
lag af skum.
Step 2.
FireOver Kvæler ilden og flammerne forsvinder

Step 3.
Fireover frigiver nogle micropartikler fra skumlaget
der danner et sekundært beskyttelseslag.
Dette giver dobbelt beskyttelse for genantændelse af
ilden.

Super nem anvendelse!

KAPPEN AF RYST

SPRAY

GENEREAL INFORMATION::
• 1 års garanti og 3 års effektiv anvendelse

Brandtyper:
Class A. ild i træ, papir, textiler, plastik og affald

Class B. ild i benzin, brændbare væsker, gasser samt maling

E

Class E. ild fra elektriske apparater, motorer, transformere etc.

Class F. ild i animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer.

FireOver anvendelsesområder:

BÅD

udendørs grill

Køkken

Kortslutningsbrand

Certifikater og aftestninger:
Certifikater og aftestninger :
Laboratorie certifikater, aftestningsresultater etc. kan fremsendes

Industri

Biler

"En meget beskeden investering giver
dig stor værdi – din egen sikkerhed"
“Any big fire starts with a small flame”. Lao Tsé

“ hvert år kommer flere mennesker til skade og der er større
skader fra brande i hjemmet, end fra jordskælv,
oversvømmelser, storme og tornadoer!”
Kilde: The paradigm challenge

-Alle kan nemt bruge FireOver Alle mindre brande kan slukkes
-Kort sagt: med FireOver er branden Ovre!
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