
Saval Bioclass schuimblussers zijn veilig, zeer effectief en voldoen aan de strengste milieunormen. Naast de standaard 2 en 3

liter Bioclass blustoestellen, biedt Saval ook 2 en 3 liter schuimblussers met een vorstbestendige vulling én voor gebruik op

olie- en vetbranden: B2C-ABF en B3C-ABF. De blusstof is net als bij de grotere versies onder constante druk opgeslagen in de

cilinder en de gebruiker kan op de drukindicator (manometer) van de schuimblussers tussentijds eenvoudig visueel

controleren of de blustoestellen nog gevuld en gebruiksklaar zijn.

Bioclass blusmiddel: veilig, doeltreffend en milieuverantwoord (voorzien van Milieukeur).

De compacte alleskunner (Brandklassen A,B &F).

Vorstvrij tot wel 30 graden onder nul!

Voor beveiliging van speciale objecten zoals machines, werkbanken, computerapparatuur en in de keuken.

Voorkomt herontsteking van het oververhitte vet.

Optimale worplengte voor bestrijding van de brandhaard op geruime afstand.

Indien je de brandblussers door Saval laat onderhouden, krijg je op de blussers i.p.v. 6 maanden maar liefst 5 jaar garantie.Indien je de brandblussers door Saval laat onderhouden, krijg je op de blussers i.p.v. 6 maanden maar liefst 5 jaar garantie.

SPECIFICATIES
ProductgroepProductgroep Brandblusser

ProductfamilieProductfamilie Schuimblusser

MateriaalMateriaal Staal

KleurKleur Rood RAL 3000

BlusmiddelBlusmiddel Bioclass ABF schuim

TemperatuursgebiedTemperatuursgebied -30/60 °C

Afmetingen (h x b)Afmetingen (h x b) 445 x 150 mm

DiameterDiameter 125 mm

Inhoud (volume)Inhoud (volume) 3 l

Gevuld gewichtGevuld gewicht 5.6 kg

ProefdrukProefdruk 30 bar

Werkdruk bij 20 °CWerkdruk bij 20 °C 14 bar

BereikBereik 3 m

GebruikstijdGebruikstijd 20 sec.

ArtikelnummerArtikelnummer 8905431

Blusvermogen Klasse ABlusvermogen Klasse A 8 A

Blusvermogen Klasse BBlusvermogen Klasse B 55 B

Blusvermogen Klasse FBlusvermogen Klasse F 40 F
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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 Saval oplossing bij

jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met de specialisten van Saval: We know.
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