
INFORMATION GÄLLANDE RETURSYSTEMET FÖR HANDBRANDSLÄCKARE. 

Då det fortsatt verkar finnas oklarheter om varför vi på Köpings Brandservice AB har startat med Prestos 

Retursystem för handbrandsläckare, så kommer vi nedan försöka förklara det mer ingående. 

Prestos Hållbarhetsarbete 

Presto Brandsäkerhet AB har tagit ett beslut om att vi tillsammans producent och återförsäljare måste ta 

ett större ansvar för de produkter vi sätter ut på marknaden. Inte minst gällande de produkter Presto 

själva tillverkar. Med ansvar menar vi att Presto säkerställer att våra handbrandsläckare tillverkas med 

största möjliga hänsyn för miljön. Allt från den minsta komponenten i släckaren vid tillverkningen, till hur 

Presto tar hand om släckaren och släckmedlet den dagen den tas bort från marknaden. 

Målet är i grunden är att våra släckare skall skapa trygghet länge. Det gör de, om vi tillsammans tar hand 

om dem, och ser till att de årligen kontrolleras. Vid utbyten och omladdningar återvinner vi allt som går 

att återvinna. Presto ser till att alla restprodukter tas hand om och destrueras enligt våra myndigheters 

krav och riktlinjer. För att tydliggöra detta byter vi nu namn från Utbytes/omladdningssläckare till 

Retursläckare. Vi hoppas och tror att du som kund till Köpings Brandservice AB (Presto återförsäljare) vill 

vara delaktig i detta arbete! 

Vad gör vi då? 

För att öka kunskapen om hur vi arbetar så kommer nedan en beskrivning av hur vi jobbar med de olika 

släckarna, beroende på vilket släckmedel de innehåller. Men det som går igen bland alla sorterna är att, 

när släckaren är skött och klarar verkstadsgenomgången, då är du som kund hos Köpings Brandservice AB 

garanterad att få köpa en ”ny” Retursläckare. Vi håller tillsammans upp er säkerhet och hjälper till att ta 

hand om vår miljö. Vad som är extra viktigt för Dig som kund att veta är att de, som tillverkare, använder 

originalkomponenter som reservdelar och släckmedel. Det som står på släckarens etikett gäller!  

Klassning och släckmedel stämmer överens med originalet. Att det är just rätt släckmedel i släckaren är av 

största vikt exempelvis om olyckan är framme och det behöver tas hjälp av ett säkerhetsdatablad. 

Då överensstämmer innehållet med det som släckarens etikett anger att den skall innehålla. 

Precis som på sina nya släckare lämnar därför Presto fem års garanti mot tryckfall även på sina 

Retursläckare. 

Koldioxidsläckare 

Dessa släckare omfattas av ett eget regelverk, då de måste prov tryckas vart tionde år.  

Då måste koldioxiden tömmas ur för att vi skall kunna vattenfylla släckaren och sätta den under tryck.  

För att koldioxidsläckaren skall klara ytterligare tio år ute i verksamheterna lackeras de om.  

Presto kan också som enda leverantör (tack vare av att de är tillverkare) leverera provtryckta 

koldioxidsläckare som fortsatt är klassade enligt EN-3, Europastandarden för handbrandsläckare. (Tillval) 

En extra trygghet för Dig som kund! 

När släckaren inte längre klarar att provtryckas och faller för åldersstrecket, så plockas de isär, källsorteras, 

och sänds för destruktion. 
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Pulversläckare 

Pulversläckarna är de släckarna som oftast sitter i de tuffaste miljöerna, därför slits de ut mycket fortare än 

andra släckare. Presto kan idag återvinna cirka 20% av pulversläckarna vid verkstadsgenomgången vid tio 

år och kan leva vidare som Retursläckare.  

De som inte går att återvinna faller bort på grund av att de har skador som inte går att godkänna enligt 

den svenska servicestandarden SS 3656. Vanligaste bland felen är skador på behållaren som bucklor, rost 

och metall rena ytor. Släckare som inte klarat den tuffa miljön ute, destrueras.  

Behållare, ventiler och slangar mm. källsorteras innan de sänds iväg för destruktion. Pulvret sänds iväg för 

förbränning. 

 

Vätskesläckare (skum, vätska med tillsats, vatten) 

Sen ett par år så har Presto återvunnit komponenter från de skum-, och vätskesläckare som  

kommer in till fabriken i Katrineholm, och detta har slagit väl ut. Idag kan de återanvända  

cirka 70% av vätskesläckarnas komponenter. 

Vätskesläckare skall in på verkstadsgenomgång vart femte år, vilket betyder att släckaren töms.  

Släckmedlet tas om hand och sänds för destruktion. Behållare och komponenter går man igenom för att 

se att de är ok. De diskas sedan noggrant för att återanvändas.  

Just dessa moment gör att man säkerställer att Du som kund får tillbaka en lika bra släckare som du en 

gång köpte. Klara inte släckaren verkstadsgenomgången sänds delarna, efter källsortering, för destruktion. 

Vad som skiljer de olika vätskesläckarna åt, är den stora skillnaden på kostnaden för destruktionen av 

släckmedlet. Särskilt skumvätska innehållande fluortensider kräver extra hög värme vid destruktion, vilket 

fördyrar destruktionen. 

För Dig som kund kan det vara intressant att veta att skumsläckare innehållande fluortensider,  

som är miljöfarligt mot grundvattnet, kommer det att komma ett förbud på. När är inte bestämt, men EU 

har förvarnat om att det kommer ett beslut troligtvis det närmsta året. 

Med tanke på det stundande beslutet, så ger Köpings Brandservice AB Dig som kund möjligheten att 

redan nu byta ut till skumsläckare innehållande fluortensider mot ett mer miljövänligt alternativ.  

Om Du idag har en traditionell skumsläckare, så har Du garanterat fluortensider i vätskan. 

Föreligger det ingen som helst risk för en pölbrand (flytande brandfarlig vätska), så finns det ingen 

anledning till att behålla den släckaren, utan Du som kund kan tryggt byta ut den mot en, vatten, eller 

vätskesläckare med tillsats – dessa alternativ är fria från fluortensider. 

Så länge släckaren precis som ovan beskrivits, är i kondition att kunna ingå i Retursystemet, så är det fritt 

att byta mot annat alternativ i samma storlek och vätska mot vätska lite slarvigt förklarat. 
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Hur påverkar det mig som kund? 

 

Förutom att vi gör namnbytet till retursläckare så kommer Ni märka det på följande sätt: 

 

 VIKTIGT ATT OBSERVERA 

 

 Klarar släckaren inte en verkstadsgenomgång eller är av främmade fabrikat där det inte finns 

original släckmedel eller reservdelar till, kommer släckaren att skrotas ut. 

Ni betalar för destruktionen av släckaren och släckmedlet, samt behöver oftast köpa en ny. 

 Går den av Presto tillverkade släckaren att återanvända samt klarar en verkstadsgenomgång, 

debiteras Ni endast destruktionen av släckmedlet. Här är det olika debiteringar beroende på 

kostnad för att destruera släckmedlet i sig, samt mängden.  

Varje släckare bär således sin egen kostnad, samt att ni är berättigad till att köpa en Retursläckare. 

 

Kent Ekdahl, Köpings Brandservice AB 
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