FC SCHUIMBLUSSER
F6C

Schuimblusser Milieuvriendelijk
De Saval F6C schuimblusser is dé blusser voor vetbranden (Brandklasse F). Zodra vet (bijv. frituur) een temperatuur van
ongeveer 350°C bereikt zal het spontaan ontbranden en kan het met normale blusmiddelen niet geblust worden. Saval heeft
een speciale blusstof ontwikkeld waarmee frituurvet en -olie wél geblust kunnen worden: Bioclass AF. Deze blusstof vormt
razendsnel een dikke afdekkende schuimlaag op het hete vet, waardoor de vlammen in zeer korte tijd weggenomen worden.
Vervolgens koelt Bioclass AF het oververhitte vet effectief af waardoor herontsteking voorkomen wordt. De vetblusser F6C is
ook leverbaar met een speciale roestvrijstalen bluslans. Hiermee heeft de gebruiker nog een halve meter extra afstand tot de
te blussen vet- / oliebrand.
De Saval Bioclass FC schuimblusser is verkrijgbaar in een 6 liter uitvoering.
Bioclass blusmiddel: veilig, doeltreffend en milieuverantwoord (voorzien van Milieukeur).
Geschikt voor brandklassen A & F
Voorkomt herontsteking van het oververhitte vet.
Blustoestel onder constante druk.
Veilig blussen door de speciale nozzle.
Optimale worplengte voor bestrijding van de brandhaard op geruime afstand (Leverbaar met lans t.b.v. blussen op
grotere afstand).
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SPECIFICATIES
Productgroep

Brandblusser

Productfamilie

Schuimblusser Milieuvriendelijk

Materiaal

Staal

Kleur

Rood RAL 3000

Blusmiddel

Bioclass schuim

Temperatuursgebied

0/60 °C

Afmetingen (h x b)

565 x 210 mm

Diameter

162 mm

Inhoud (volume)

6l

Gevuld gewicht

10.1 kg

Proefdruk

27 bar

Werkdruk bij 20 °C

14 bar

Slanglengte

0.5 m

Bereik

3m

Gebruikstijd

35 sec.

Artikelnummer

8905866

Blusvermogen Klasse A

13 A

Blusvermogen Klasse F

75 F
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Schuimblusser Milieuvriendelijk

GERELATEERDE PRODUCTEN

PICTOGRAM BRANDBLUSSER

BRANDBLUSSER HOES

BRANDBLUSSER
BESCHERMBEUGEL

MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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