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Produktnytt

Små slukkesprayer snart lovlig:

SPENNENDE
miljøvennlig variant
snart i handel
Fra 1. juli åpner forskrift om
brannforebyggende tiltak
og tilsyn opp for muligheten
til at man kan skaffe seg
små slukkesprayer som et
supplement til de ordinære 6
kilos pulverapparatene eller
annet ordinært slukkeutstyr.
BSP er øyeblikkelig på
markedet med en miljøvennlig
variant de har utviklet i
samarbeid med selskapet
Solberg Scandinavian som de
har kalt 110 Slukkeskum.
Tekst og foto: Synnøve Haram

Det er mange som lenge har ønsket
seg muligheten til å anskaffe seg en
slik slukkespray. Spesielt egnet er
disse produktene for eldre og andre
som vil ha problemer med å håndtere
ordinært slokkeutstyr. Men de kan
også være greie å ha lett for hånden
for de fleste av oss for å slå ned
små branntilløp. Men det er viktig å
understreke at slike slukkesprayer
er tilleggsutstyr som ikke erstatter
krav til ordinært slukkeutstyr.
Firmaet BSP kommer på markedet
med et spennende produkt som
de har utviklet i samarbeid med
Solberg Scandinavian. Slukkesprayen
heter 110 Slukkeskum. Solberg
Scandinavian er store på miljøvennlig
slokkeskum som blant annet har
blitt brukt i forbindelse med de store
skogbrannene som har vært i Hellas.
Selskapet har også godt rykte på
seg i mange andre europeiske land.
Av en eller annen grunn så har ikke
norske aktører fått opp øynene for
produktsortimentet deres som folk
ellers i verden.
- Slokkeskummet er miljøvennlig
og heter Fire-Break, og drives av
komprimert luft med et trykk på
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8 bar. Boksen kan holdes i alle
tenkelige vinkler, og det påvirker
ikke spraystrålen, sier René Depuis
som er produktutvikler i BSP. Selve
slokkemiddelet ligger i en blære inne
i boksen, og blir klemt ut. Skumkonsentratet inneholder ingen giftige
eller helseskadelige stoffer, er biologisk nedbrytbart og godkjent for bruk
mot skogbranner. Fire-Break er det
samme skummet som Solberg Scandinavian anbefaler til skogbranner.
- Men blandingsforholdet
er spesielt utviklet for denne
slukkesprayboksen, sier Depuis.
Ikke bare er slukkeskummet
miljøvennlig og drevet av komprimert
luft. Selve boksen er laget av
aluminium.
- Boksen er merket med
ed Grønt
Punkt og skal kildesorteres
res
som glass- og metallavfall,
ll,
sier René Depuis.
Skummet har tre
års holdbarhet fra
produksjonsdato, og tar ikke
kke
skade av å fryse.
Boksen inneholder 400
ml, og har en kastelengde
e på
minst 2,5 meter.
- Det tar omkring 11-14

sekunder å tømme boksen, og det
er god nok tid i forhold til å slokke et
mindre branntilløp, sier Depuis.
Skummet kan brukes på mindre
branner og branntilløp i klasse A
og B. Det kan også benyttes på
elektriske branner inntil 240 volt.
- Slukkeskummet forårsaker ingen
sekundærskader. Når branntilløpet
er slokket er det bare å vaske vekk
skummet, sier Depuis.

Ingen standard per i dag
Per dags dato finnes det ikke noen
egen europeisk standard for disse
slokkesprayene. Men det foregår et
arbeid innenfor CEN.
- Storbritannia har allerede en egen
britisk standard for slikt utstyr, og
britis
trolig vil den europeiske bygge mye
på den britiske. 110 Slukkeskum er
produsert
i EU etter kravene i den
p
bristiske
standarden. Vi kan godt
b
ssi at 110 Slukkeskum fungerer litt
ssom et ”flytende brannteppe”,
avslutter Depuis, som allerede
a
jobber med neste generasjon
jo
av sprayen som han har store
a
forventninger til i forhold til hvilke
fo
branner den kan benyttes på.
b

