Produktdatablad for Trygg S6TEco Pro
6 l. AB skumslukker, 27A 183B Miljø
Trygg 6 l. brannslukker holder høy kvalitet, er
miljøsertifisert og godkjent i henhold til norske og
europeiske standarder samt rattmerket.
Produsert i Sverige av Presto Brandsäkerhet AB.
6 l. AB miljøriktig skumslukker med høy
effektklasse og rattmerket for bruk offshore.
Monteres enkelt på eksisterende opphengsbrakett
da den har både ”Skutengfeste” i ventilen og
hempe i ryggen på beholderen.
Overgår krav til skumslukker i bolig som eneste
slukkemiddel iht. forskrift om brannforebygging.
AB-skum
Skum består av vann, skumveske og nitrogen / luft. Skum
kjøler og kveler forbrenningsprosessen. Skumfilm som blir
brutt forsegler seg hurtig og gjør gjentenning vanskelig.
Trygg 6 l. AB skumslukker er effektivt mot branner i faste
materialer og væsker og kan benyttes mot branner i
elektriske anlegg inntil 1000V. Miljøsertifisert av
Milieukeur certification Skum er normalt ikke frostsikret og
anbefalt temperaturområdet er således 5°c til +60°C.
Vedlikehold og sekundærskader.
En 6 l. AB skumslukker bør vedlikeholdes iht. NS-3910;
Standard for vedlikehold av håndslukkere. Trygg 6 l. AB
skumslukker gir minimalt med sekundærskader da
skummet som kommer ut ikke forurenser miljøet rundt.
Således er skum spesielt godt egnet på steder der man har
sensitive apparater eller at sjansen for utilsiktet utløsning
eller hærverk er stor.
Godt egnet til:
Bolig, fritidshus (som er frostsikret), fellesarealer i
boligsammenslutninger og innen de fleste
næringsvirksomheter der sekundærskader vil føre til
avbrekk i produksjon.. Bilbrakett kan også leveres.

Tekniske data:
Dimensjoner (h + Ø): ca. 51.5 cm, Ø 16
cm.
Vekt: ca. 9,75 kg.
Brannklasse: AB
Effektklasse: 27A 183B
Driftstemperatur: +5°c til +60°C
Reklamasjonsrett: Iht. kjøpsloven; 5 år
ved forbrukerkjøp / 1 år ved næringskjøp.
Standarder: NS-EN 3 og Rattmerket.
Sertifisering: CE-0409, DNV GL,
Milieukeur certification
Lisensnummer: DNV-GL 180-38
Leveringsomfang: veggbrakett,
bruksanvisning med piktogrammer og
samsvarserklæring.
Forpakning: Pakket i salgsforpakning
(pappeske med bærehåndtak). 63 stk. på
pall.
Tilleggsutstyr: Plastfot og bilbrakett.

EAN kode: 7323012907307

