
De Saval PM12 metaalbrandblusser combineert de pluspunten van de P-serie poederblusser met een effectieve en veilige

blussing van metalen (Brandklasse D), zoals aluminium, natrium, magnesium, kalium, zirkonium en lithium. Door de extreem

hoge temperatuur en het sterk reactieve karakter van de brandstof zijn metaalbranden onmogelijk te blussen met

traditionele brandblussers. Sterker nog, zij verergeren meestal het probleem. De PM poederblusser is vorstvrij tot 30 graden

onder het vriespunt.

De Saval PM metaalbrand poederblusser is enkel te verkrijgen in een 12 kilogram uitvoering.De Saval PM metaalbrand poederblusser is enkel te verkrijgen in een 12 kilogram uitvoering.

Deze poederblusser bevat een speciale combinatie van Natriumchloride bluszouten wat een uitzonderlijk blusvermogen

bij metaalbranden biedt (Brandklasse D).

Geen klontvorming door gebruik van breekplaat en stijgbuis, waardoor het bluspoeder vóór gebruik los wervelt.

Blustoestel met een inwendig drukpatroon.

Een Nederlands kwaliteitsproduct gemaakt in onze fabriek in Breda.

Lange levensduur door gebruik van duurzame materialen.

Robuust draaibaar bluspistool met ingebouwde overdrukbeveiliging.

(optie: Speciale bluslans voor extra veiligheid).

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 Poederblusser

MateriaalMateriaal Staal

KleurKleur Rood RAL 3000

BlusmiddelBlusmiddel PM poeder

TemperatuursgebiedTemperatuursgebied -30/60 °C

Afmetingen (h x b)Afmetingen (h x b) 667 x 256 mm

DiameterDiameter 178 mm

Inhoud (gewicht)Inhoud (gewicht) 12 kg

Gevuld gewichtGevuld gewicht 19.3 kg

ProefdrukProefdruk 27 bar

Werkdruk bij 20 °CWerkdruk bij 20 °C 16 bar

SlanglengteSlanglengte 1.7 m

BereikBereik 0 m

GebruikstijdGebruikstijd 0 sec.

ArtikelnummerArtikelnummer 8909354

Blusvermogen Klasse DBlusvermogen Klasse D Ja
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BRANDBLUSSER
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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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