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Brandskyddspaket
Redo brandskyddspaket innehåller de viktigaste
brandskyddsprodukterna för ditt hem.
1 st 6 kg pulversläckare • 1 st optisk brandvarnare • 1 st brandfilt

Pulversläckare 6kg

Brandklass: 34A 183B C
Redo™ 6 PS är effektiv mot
bränder i fibrösa material som
trä, tyg och papper, mot bränder i
plast och brännbara vätskor samt
mot gasbränder.
Redo™ 6 PS är lämplig för både
hem och fritid. Eftersom pulvret
inte leder elektricitet kan den
även användas mot brand i elektrisk utrustning.
Teknisk information
Redo™ 6 PS är en tryckladdad
pulversläckare fylld med
6 kg högeffektivt pulver baserat
på ammoniumfosfat. Pulver är
ett mycket effektivt släckmedel
och det enda som är klassat för
samtliga brandtyper.
Det brinnande ämnet kyls ner
tack vare att pulvret kräver energi
för att brytas ned och smälta.
Pulvret stoppar brandens
kedjereaktion och på så sätt
förhindras vidare förbränning. Det
smälta pulvret bildar sedan en
beläggning som effektivt förhindrar återantändning.
Redo™ 6 PS är provad och

godkänd enligt den europeiska
brandsläckarstandarden EN 3
samt DNV- och CE-märkt.
Konstruktion
Behållaren är tillverkad i stål.
Ventilen är tillverkad i mässing
medan handtag och avtryckare är
tillverkade i metall.
En rejäl slang underlättar
släckningsarbetet.
Redo™ 6 PS levereras med
hängare för väggmontage.

Optisk brandvarnare

En brandvarnare med hög
känslighet och som är enkel att
installera.
Placera minst en brandvarnare
på varje våningsplan. En brandvarnare bör sitta i omedelbar
närhet till sovrummen, installera
en extra brandvarnare som skydd
vid en eventuell trappa eftersom
trapphus fungerar som skorstenar
för rök och värme.
Placera inte brandvarnaren nära
köksspisen eller i badrum, pannrum och vindsutrymmen då ånga,
mycket damm etc. kan orsaka
irriterande falsklarm eller i värsta
fall uteblivet larm.

Teknisk information
Brandvarnaren drivs av ett
9-volts standardbatteri vars
livslängd är ca 1 år. Vid larm
avges en pulserande ljudsignal på
85 dB tills detektorkammaren är
fri från rökpartiklar.
Brandvarnaren är försedd med
dubbel funktionskontroll, både
blinklampa (LED) och testknapp.
En varningssignal indikerar låg
batterinivå.
Den innehåller inga radioaktiva
ämnen.
Brandvarnaren följer konsumentverkets riktlinjer och anvisningar.
Den är även CE-märkt och godkänd enligt SS-EN 14604.

Brandfilt

Storlek: 120x180 cm
Brandfilten kväver elden genom
att den läggs över brandhärden
och packas till runt om. Lämplig
i kök vid bränder på exempelvis
spisar (kastruller, stekpannor etc.)
Skall kastas efter användning.
Tillverkad av giftfritt glasfiberväv
och innehåller ej asbest.
Godkänd enligt SS-EN 1869.
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