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Fettbrandsläckare (permanent 
trycksläckare)
F 2 L
F 6 L
F 9 L

Beskrivning

Släck bränder i fett och matolja på ett säkert sätt
Om fett eller matolja tar eld (brandklass F) är ett lämpligt 
släckningsmedel avgörande för en säker brandbekämpning. 
NEURUPPIN serie F 2/6/9 L brandsläckare med permanent 
tryck i serien F 2/6/9 L kväver på ett tillförlitligt sätt 
lågorna med Neufrol M och förhindrar fettexplosioner 
och återantändningar till följd av kemiska reaktioner. 
De högkvalitativa brandsläckarna (”Made in Germany”) 
med antingen 2, 6 eller 9 l släckmedel är lämpliga för alla 
kommersiella och privata utrymmen där fetter och oljor värms 
upp.

Tömningstid upp till 48 sekunder

I en nödsituation är NEURUPPIN fettsläckare självförklarande 
och enkla att använda, även för oerfarna användare. 9-liters 
modellen ger en släcktid på upp till 48 sekunder. Det 
speciella virvelmunstycket garanterar optimal fördelning av 
släckmedlet.

Användningsexempel
  Brandbekämpning för brandklass F och A

  Restauranger

  Matsalar

  Snabbmatsrestauranger 

  Hotell

  Gatukök

  Bagerier

  Laboratorier

  Hushåll

Speciella fördelar
  Bra släckeffekt – skapar säkerhetsreserver

  Stort sprutavstånd – upp till 5 m ger hög säkerhet även för 
oerfarna användare

  Speciellt virvelmunstycke – för optimal 
släckmedelsfördelning och droppstorlek

  Överensstämmer med EN 3-7 – lämplig för säker släckning 
av fett- och matoljebränder

  Inga elektriska faror – hög säkerhet genom 
användningstester på strömförande system (upp till 1 000 V 
på ett avstånd av minst 1 m)

  Säker från fabriken – 100 % tryckprovning av varje behållare

  Avläsningsbar användbarhet – standardtryckmätaren 
indikerar det inre trycket i behållaren och ger därmed skydd 
mot obemärkt tryckförlust, till exempel på grund av tidigare 
användning, eftersatt underhåll eller sabotage

  Inklusive korrosionsskydd – stålbehållare med högkvalitativ, 
röd pulverlackering (TGCI-fri) och ytterligare, 1 mm, dubbelt 
kvalitetstestad PE-innerbeläggning

  Transportabel modell finns – med 50 l släckmedel  

  Ventilhandtag i rostfritt stål – finns som tillval

  Vägg- och bilfäste samt plastfotring – som tillval

Anvisning: Den officiella versionen av detta dokument är på tyska. Om det förekommer en avvikelse vid översättning av detta dokument till ett annat språk, 
har den tyska versionen företräde.



Din brandskyddsbutik:

F 2 L F 6 L F 9 L

Påfyllningsmängd (l): 2 6 9

Släckmedel: Neufrol M

Klassificering: 5A 40 F 13A 75F 27A 75 F

Temperatur (°C): 0 / +60

Vikt (kg): 3,9 11 14

Bredd (mm): 140 225 240

Höjd (mm): 390 560 540

Tömningstid (s): 19,5 33 48

Sprutavstånd (m): 4 5 5

Tekniska ändringar förbehålles

Tekniska data

NEURUPPIN och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och registrerade varumärken. 


