
Vattensläckare
med tillsats



presto vattensläckare med tillsats (miljösläckare)

BRA MILJÖVAL

Släckarna innehåller vatten med tillsats av ett
speciellt vätmedel som inte innebär någon
miljöbelastning och som inte är skadligt för
människor och djur. Den innehåller inga flu-
ortensider. Trots detta har Presto Vatten-
släckare med tillsats (även kallad Presto
Miljösläckare), väsentligt högre släckeffekt
än konventionella vattensläckare.

SLÄCKARE FÖR ALLA VANLIGA BRÄNDER

Släckarna har hög effekt mot A-bränder, som
är den gemensamma benämningen på brän-
der i material som normalt bildar glöd. Såda-
na material är t ex trä, tyg och papper.

Släckmedlet är framtaget för att inte påver-
ka känsliga föremål utöver den skada som
vanligt vatten åstadkommer.

Då släckmedlet är frostkänsligt skall släck-
arna inte skall placeras i ouppvärmda utrym-
men. Det leder inte elektricitet, varför släcka-
ren är ofarlig att använda mot elektrisk utrust-
ning med spänning upp till 1000V.

Presto Vattensläckare med tillsats, är
lämpliga i alla sammanhang där man värde-
rar miljöhänsyn och i huvudsak riskerar typ
A-bränder. De placeras därför ofta på bl a
kontor, muséer, industrier, offentliga lokaler,
skolor, sjukhus, hotell, lantgårdar och alla
typer av bostäder.

SÅ HÄR FUNGERAR PRESTO VATTENSLÄCKARE

MED TILLSATS

Släckmedlet tränger med sin låga ytspänning
snabbt in i fibröst material och släcker effek-
tivt genom i huvudsak kylning. Genom att
kyla ner det som brinner minskar också ris-
ken för återantändning.

Presto Vattensläckare med tillsats, kan
inte användas mot brand i brandfarliga väts-
kor som t ex oljor, bensin, lösningsmedel,
alkoholer och aceton. Släckaren är funktions-
duglig mellan 0oC och + 60oC, med frysrisk
under 0oC.

PRESTO DESIGN

Behållaren är tillverkad i stål och är effektivt
rostskyddsbehandlad både in- och utvändigt.
Bär- och utlösningshandtagen är tillverkade i
rostfritt stål och ventilen i förnicklad mässing.

Presto Vattensläckare med tillsats, är
tryckladdade släckare vilket innebär att behål-
laren hela tiden står under tryck, färdig för
omedelbar användning. Ventilen, som är
avstängningsbar, är försedd med manometer
för att förenkla egenkontrollen i det systema-
tiska brandskyddsarbetet samt säkerhets-
membran som utlöser vid ogynnsamt över-
tryck.

Munstycket ger en spridd stråle som ökar
släckeffekten och underlättar släckningen.
Samma handgrepp används för alla Presto-
släckare. Har man lärt sig hur en fungerar så
är det lätt att använda alla.

UPPHÄNGNING OCH MONTERING

Med varje släckare följer som standard en
hängare för väggmontering. För montering i
fartyg och fordon levereras kraftigt fordons-
stativ som tillbehör. Olika typer av skydds-
skåp finns även de som tillbehör.

GODKÄNNANDE, CE-MÄRKNING OCH

SS-EN 3-STANDARD

Alla Presto-släckare är CE-märkta som bekräf-
telse på att behållaren och övriga tryckutsatta
delar uppfyller kraven i EU:s Tryckkärlsdirek-
tiv. De är också testade och godkända enligt
den europeiska handbrandsläckarstandar-
den, i svensk översättning betecknad SS-EN
3-7:2004. Som intyg på detta är de certifierade
av DNV (Det Norske Veritas), som genom
regelbundet återkommande kontroller av
släckare och tillverkning säkerställer en jämn
och hög produktkvalitet.

SS-EN 3-7:2004 innehåller bl a ett beteck-
ningssystem med bokstäver och siffror för att
ange mot vilka bränder en släckare är lämplig
samt vilken släckeffekt den har. Siffersyste-
met är kopplat till storleken på ett provbål,
där en högre siffra anger större släckeffekt.

Provbålet för Brandklass A består av trä-
stavar som är staplade i 14 lager med gavel-
måttet 500x560 mm, där effektivitetsklassen
uttrycks som bålets längd i decimeter. För att
skapa djupt inträngande brand får släckning-
en påbörjas först sedan bålet har brunnit i 8
minuter.

GARANTI, UNDERHÅLL OCH OMLADDNING

Presto-släckarna levereras med 5 års garanti
mot material- och tillverkningsfel. Översyn
enligt SS 3656 bör utföras en gång per år.
Omladdning skall utföras snarast efter
användning, även om endast en liten del av
innehållet har förbrukats, samt vart 5:e år för
att bibehålla släckeffekten. Vid omladdning
och underhåll skall endast originalladdning
och originaldelar användas. Kontakta oss
eller våra serviceombud.

SÅ HÄR HANTERAR DU SLÄCKAREN

Släckaren utlöses med enkla handgrepp:
1. Drag ut säkringen.
2. Rikta munstycket mot det som brinner,

inte mot lågor och rök.
3. Tryck ned utlösningshandtaget och rör

strålen lugnt fram och tillbaka så att hela
den brinnande ytan täcks.

1. Behållare
2. Stigrör
3. Ventil
4. Bärhandtag
5. Tryckhandtag
6. Slang
7. Munstycke
8. Säkring
9. Manometer

TEKNISKA DATA

beteckning klassning mängd behållarmaterial mått, vikt, kg tömningstid, slanglängd,

släckmedel h x b x d, mm sek mm

A6 Miljö 34A 6 lit Stål, inv. plastbehandlad 520x240x160 9,5 42 430

A9 Miljö 43A 9 lit Stål, inv. plastbehandlad 565x250x185 13,5 61 430

1

7

9

8

4

5

6

2

3

Köpings Brandservice AB 
Tel 0221-13147 
www.kopings-brandservice.se 

 
 


