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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

En brugsklar og brugervenlig brandsluknings-
spray til personbiler, erhvervskøretøjer, auto-
campere, både og mobilt brug.

Intuitiv, brugervenlig brandslukker til at 
bekæmpe begyndende brande
• Brandklasse A (faste og ikke-smeltende materialer)
• Brandklasse B (flydende og smeltende materialer)

• Giver slukningsevnerne 5A og 21B
• Velegnet mod brande i elektrisk udstyr og enheder med 

spændinger på op til 1000 volt (under forudsætning af, at 
der overholdes en minimumsafstand på 1 m)

• 3 års vedligeholdelsesfri driftsklar tilstand
• Kompakt størrelse og derfor nem at opbevare
• Fremragende brandslukningsegenskaber takket være 

højtydende skum
• Optimalt sprøjtemønster takket være mikrotågeteknologi®
• Indeholder frostvæske til opbevaring i køretøjer hele året 

rundt

Brandslukningsspray til køretøjer

Indhold 600 ml
Slukningsmidler Skum
Min. sprøjtebredde 3 m
Min. anvendelsesvarighed 20 s
pH-værdi 5,0
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Anvendelse

Brande forårsaget af faste stoffer og væsker (undtagen fedt og polære opløsningsmidler såsom alkohol og ketoner) kan slukkes 
med brandslukningssprayen til køretøjer. Imprægneringseffekten af det filmdannende stof kan anvendes som varmebeskyttelse. 
Varme overflader kan bringes ned i temperatur gennem køleeffekten. På grund af det store temperaturområde kan sprayen nemt 
opbevares i personbiler, erhvervskøretøjer, campingvogne, garage osv., og spraydåsens praktiske størrelse giver anledning til 
pladsbesparende opbevaring i handskerummet, i kopholdere eller under førersædet eller i bagagerummet vha. bilens beslag. I 
garager kan vægbeslaget placeres, så det er tilgængeligt på fremtrædende steder, f.eks. tæt på en førstehjælpskasse.

Instruktioner
##keep##

• Før brug skal du fjerne forseglingstapen og/eller straks tage låget af. 
• Aktivér sprøjtehovedet, ret sprøjtestrålen mod brandkilden, og sprøjt direkte mod den i intervaller. Den specifikke sprøjtestråle 

eller kegle understøtter effektivt brandslukningsfunktionen. 
• Overhold en slukningsretning fra bund til top og en sikkerhedsafstand på mindst 1 m.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Bemærk

Brandslukningsspray kræver ikke vedligeholdelse. Spraydåserne er kun beregnet til engangsbrug, hvad angår funktion og 
indhold, og leveres med en 3 års vedligeholdelsesfri lagerholdbarhed. Helt tomme dåser kan bortskaffes via genbrug inden 
for dobbeltsystemet. Andre gyldige genbrugsspecifikationer i andre lande skal overholdes. Kassér og udskift efter brug, hvis 
pakningen er ødelagt, eller hvis anvendelsesdatoen er overskredet.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, 
eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage 
tekniske ændringer og forbedringer.


