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Brannslokking i boks
Hobling sentral i nytt produkt i sikkerhetsmarkedet

TILPASSET: Slokkeskum er laget
for å temme branntilløp og små
branner.
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Sprayboksen vil aldri
erstatte slokkeegenskapene til et 6-kilos
pulverapparat, men du
og du så mye lettere
det er å bruke
HOBØL: Det er bare å ta av hetten,
trykke på knappen, og vips, så
spyles det ut fire desiliter slokkeskum i løpet av 11-14 sekunder. Filmopptak av forskjellige branntilløp som angripes av
den lille boksen, viser at den er
svært effektiv. Strålen kommer
med samme trykk og mengde
uavhengig av retningen. På boksen heter det at den kan brukes
på mindre branntilløp i klasse A
og B.
– På noen typer branner har
den like gode – eller bedre, slokkeegenskaper som de minste pulverapparatene på 1 kilo, sier
Tomter-mannen René Depuis.
Han er produktutvikler i BSP as,
en distributør av sikkerhetsprodukter som har adresse på Sofiemyr i Kolbotn.

«Ren» slokking
På grunn av endringer i Forskrift
om brannforebyggende tiltak og
tilsyn, åpnes markedet for denne
type supplement til ordinært

POSE I BOKS: René Depuis med slokkeskummet som har nødnummeret 110 i navnet. Skummet er i en pose, som klemmes flat av lufttrykket
når ventilen åpnes.

slokkeutstyr 1. juli.
René Depuis var i overført betydning i ilden i kampen for å få
et lignende produkt på markedet
allerede for fem år siden. Det ble
stoppet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB), som blant annet viste til at
de ikke var godkjent «som slukkeapparat til bruk i boliger». Nå
som de blir lovlig å selge i Norge,
kan de imidlertid gi et godt bidrag i det store bildet.

TIL LEIE

• Flott beliggende butikklokale, i dag malerforretning, m/lager 340m2 (240/100)
• Med fasade direkte mot MorenenKjøpesenter
• Stort kundepotensiale
• Moderne lokaler
• Sentralt i Indre Østfold

Henv: Helge Lars Berger 99282710
eller Tollef Berger 98214889

– Boksen er laget av aluminium, og middelet ligger i en
pose inni boksen som klemmes
flat av komprimert luft når en åpner ventilen. Hele boksen er gjenvinnbar, og middelet inneholder
ingen giftige eller helseskadelige
stoffer. Etter å ha slokket et
branntilløp kan skummet vaskes
bort, sier Depuis.

Tunge pulverapparater
Oppryddingen etter et uhell med

juledekorasjonen eller kortslutningen i kaffetrakteren blir ikke
bare enklere, men også rimeligere med slokkeskum.
– Forsikringsselskapene regner
10.000 kroner i oppryddingskostnader ved bruk av 1 kilo pulver fra et brannslukningsapparat. Et vanlig 6-kilos apparat veier
10-11 kilo, så for folk med redusert førlighet kan en liten sprayboks være et vel så bra hjelpemiddel i en kritisk fase av et

branntilløp. Det er bare å ta av
lokket, sikte og trykke, sier produktutvikleren.
Slokkespray har vært på markedet i flere år utenfor Norge, og
BSPs variant blir ikke den eneste
på markedet når det åpnes om
kort tid.
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– Tøyer regelverket en del
TRØGSTAD: Luftfartstilsynet
har fått klager på helikopteraktiviteten i østre Trøgstad.
– Vi har mottatt klager fra
personer som er bosatt i nærheten av Orderud gård, og det
kan tyde på at de som står bak
denne aktiviteten tøyer regelverket en del, skriver flyplassinspektør Sverre V. Kjerpeseth
i en e-post til Trøgstad kommune.
Samtidig skriver inspektøren at Luftfartstilsynet av kapasitetsmessige årsaker ikke
har anledning til å følge opp saken før tidligst etter sommerferien. Kjerpeseth minner også
om at det er viktig at det på lokalt nivå blir samlet dokumentasjon på hvor stor helikopteraktivitet som i virkeligheten
foregår i området.
– Vi antar at det i forbindelse
med høringen av konsesjonssøknaden vil framkomme i
hvor stor grad støyen oppleves
som plagsom for dem som bor i
området, sier Kjerpeseth.

FLERE BASER: Tandemhopp Fallskjermsenter tar av fra flere steder i østre Trøgstad. Her på veien mot Oppskot.
ARKIVFOTO: GUNNAR FJELLENGEN

Trøgstad kommune har bedt
om å få denne saken vurdert i
Luftfartstilsynet. Miljøvernleder Marit Haakaas synes det er
synd at det nå har kommet en
utsettelse. Flere oppsittere har
henvendt seg til kommunen
rundt denne saken. Nå går

sannsynligvis hele denne sesongen før vedtak kan fattes i
konsesjonssaken. Høringsfristen er 20. august.
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