
      
 

Bestillingsnummer LV504817

Typebetegnelse Flamex håndslokker, Miljø A6 

Lisensnummer  420-002  

Brann klasse  A  

Effektklasse 34A   

Slokkemiddel Vann med innblandet Flamex C

Drivgass Nitrogen

Nominell fyllemengde 6>Liter. +/- 2%

Temperaturområdet +5°C til +60°C

Tømmetid Ca. 44 sekunder

Arbeidstrykk 14 bar

Testtrykk 27 bar

Laveste sprengtrykk 50 bar

Sylinder diameter Ø160 mm

Total høyde 555 mm

Full vekt 10,0 kg.

Sylinder materiale Stål

Godkjenninger NS-EN3, PED 97/23/EC, MED 96/98/EC endret utgave MED 2002/75/EC

Flamex trykkladede håndslokkere for vann med tilsetningsstoff (Flamex C) er alle godkjent etter EN-3 standarden  
og leveres med rattmerket (MED 96/98/EC endret utgave MED 2002/75/EC).

Flamex håndslokkere Miljø er ditt førstevalg når det kommer til miljøvennlige brannslokkere. 
Slokkemiddelet inneholder ingen skadelige kjemikaler eller fluor tensider. 
Flamex håndslokkere Miljø har nesten 3 ganger så høy slokkeeffekt som et apparat av tilsvarende  
størrelse med vann og er fullt på høyde med pulver når det gjelder slokkeeffekt innen klasse A branner.
Flamex håndslokkere Miljø gir ingen større sekundærskader enn vann.
Flamex håndslokkere Miljø gir ingen korrosjon mer enn vann ved bruk.
Flamex håndslokkere Miljø er PH nøytral.

Typiske bruksområder:
Industri, skoler, kontor, lager, bolig, hytte, bil og båt.

FLAMEX HÅNDSLOKKER MILJØ A6

Tekniske data:

Egner seg for branner i: Treverk, papir og tekstiler.
Kan også brukes mot elektriske branner  
inntil 1000 volt med 1 meter avstand.

Ditt naturlige førstevalg innen brannsikring            

 
 
 

 

FLAMEX HÅNDSLOKKER MILJØ A6 
 

Flamex trykkladede håndslokker for vann med tilsetningsstoff (Flamex C) er godkjent etter EN-3 standarden. 

 
Flamex håndslokker Miljø er ditt førstevalg når det kommer til miljøvennlige brannslokkere. 

Slokkemiddelet inneholder ingen skadelige kjemikaler eller fluor tensider. 

Flamex håndslokker Miljø har nesten 3 ganger så høy slokkeeffekt som et apparat av tilsvarende 

størrelse med vann og er fullt på høyde med pulver når det gjelder slokkeeffekt innen klasse A branner. 

Flamex håndslokker Miljø gir ingen større sekundærskader enn vann. 

Flamex håndslokker Miljø gir ingen korrosjon mer enn vann ved bruk. 

Flamex håndslokker Miljø er PH nøytral. 

 
Typiske bruksområder: 

Industri, skoler, kontor, lager, bolig, hytte, bil og båt. 
 

Egner seg for branner i alle typer faste materialer.  

Kan også brukes mot elektriske branner 

inntil 1000 volt med 1 meter avstand. 
 

 
 

Tekniske data: 

 
Bestillingsnummer FLA6 

 

Typebetegnelse Flamex håndslokker, Miljø A6 
 

Lisensnummer 630-001 
 

Brann klasse A 
 

Effektklasse 34A 
 

Slokkemiddel Vann med innblandet Flamex C 
 

Drivgass Nitrogen 

Nominell fyllemengde 6 Liter. +/- 2% 

Temperaturområdet 0°C til +60°C 

Tømmetid Ca. 44 sekunder 

Arbeidstrykk 15 bar 

Testtrykk 27 bar 

Laveste sprengtrykk 50 bar 

Sylinder diameter Ø160 mm 

Total høyde 525 mm 

Full vekt 10,0 kg. 

Sylinder materiale Stål 

Godkjenninger NS-EN3, PED 97/23/EC 
 
 
 
 

Ditt naturlige førstevalg innen brannsikring 


