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ONDERDELEN
dopmoer
slang
verspreidstuk/diffuseur
Cartouche CO2
blauw handvat
blauwe veiligheidsspeld
koppakking (gepatenteerd)
doorboring/striker
PVC verzegeling
muurbeugel
lange ring
vulling additief
beschermende ring
stijgleiding
spuitkopafdichting
lansafdichting
articulatiepin
blauw voetstuk*
transportbeugel*
blauw sierstuk*
blauwe cache*
Optioneel*

KENMERKEN
Brandklassen
Blusmiddel
Inhoud
Ontladingstijd
Blusafstand
Breedte
Hoogte
Gewicht
Type-brandhaarden
Gebruikstemperatuur
Bluseenheden
Goedkeuringsnummer

GSPP009 EPA 9L/IC
AB
water + additief
9l
47.3 sec
2-3 m
230 mm
593 mm
14 kg
43A-233B
0°C + 60°C
1.5
EN3-B
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SCHUIMBLUSSER GSPP009 EPA 9L/IC
PRODUCTOMSCHRIJVING
Het bereik van de extra druk brandblussers
AFFF/IC voldoet aan al uw wensen voor het milieu en gebruik op de lange termijn. Ideaal voor
een maximale veiligheid van de gebruiker, deze
serie combineert robuustheid, prestaties en esthetiek. Voor gebruik op klasse A branden (hout,
papier , enz.) en B ( benzine, stookolie , etc.) met
additieven. Ontworpen in overeenstemming
met de wettelijke voorschriften, het voldoet aan
de behoeften van de industriële en dienstverlenende activiteiten
VEILIGHEID
- Onmiddellijke identificatie door de niet herplaatsbare percussie pin
- Veiligheidsafstand tot de basis van de vlammen tussen 2-3 m
-Gepatenteerde innovaties: verbinding, pistoolgreep, additiefcontainer
GEBRUIK/COMFORT
- Bluspistool ergonomisch en 360° wendbaar
voor een betere brand aanval.
- Lichtgewicht voor gemakkelijk mee te nemen,
compact ontwerp
- Ergonomische kunststof greep, die toelaat
druk te verhogen
PRESTATIES
- Behoort tot de best presterende blussers in
zijn categorie
- Aluminium corrosiebestendig en grote
bouten ( M10 )
- De beste kwaliteit en levensduur van het toevoegingsmiddel: mengen van het additief op
het moment van percussie

GEBRUIKEN VOOR
- Vaste stoffen
- Vloeistoffen
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