
Universele schuimblusser voor 
polaire vloeistoffen (alcohol)
S 6 SKA

Beschrijving
De 6 l schuimblusser S 6 SKA werd speciaal voor de 
universele toepasbaarheid voor branden van de brandklassen 
A en B ontwikkeld. Het ontwerp van de blusser en het 
blusmiddel werden zo afgestemd dat ook branden van polaire 
vloeistoffen (alcohol) veilig beheersbaar zijn.

De blusser bestaat uit een robuust stalen reservoir met 
een coating aan de buiten- en binnenkant, een zeer hoog 
belastbaar en corrosiebestendig kunststofarmatuur met 
slagknopactivering, een binnenliggende stalen drukgasfles 
(CO²), en een slang met draaibaar bluspistool en het 
blusmiddel NEUFOAM ARC als premix-vulling. Alleen als 
de ontgrendeling van de slagknop omlaag wordt gedrukt, 
wordt de stalen drukgasfles geopend en staat de blusser 
onder druk (patroonblusserprincipe). Na de uitlijning van 
de sproeikop op de brandhaard wordt door het bedienen 
van de bluspistoolhendel het blusmiddel vrijgegeven. De 
blusmiddelstraal kan door het sluiten en openen van de 
pistool op ieder gewenst moment onderbroken worden. Met 
tussen pozen blussen kan het bluseffect vergroten.

Wandhouder en kunststof voetring zijn bij de levering 
inbegrepen. Beschermkasten en overige begeleidende 
accessoires (bijv. bordjes) staan in verschillende varianten op 
aanvraag ter beschikking.
Aanwijzing: Deze blusser is voor het gebruik in gebieden zonder 
vorstgevaar bedoeld!

Voorbeeld toepassingsgebieden
  Brandbestrijding van verschillende soorten materialen 
binnen brandklassen A en B 

  Bovendien toepasbaar voor branden van polaire vloeistoffen 
(alcohol)

  Chemische industrie (bijv. verven, lakken, oplosmiddelen)

  Cosmetica-industrie

  Productie en verwerking van bio-ethanol

  Magazijn en logistiek

  Laboratoriumgebieden

  Medische en verzorgingsinstellingen

  Gastronomie

  Gebouwenbeheer

  Onderwijsinstellingen

  Verkoopinrichtingen 

Bijzondere voordelen
  Het blusmiddel NEUFOAM ARC garandeert de 
toepasbaarheid voor A,B en branden van polaire 
vloeistoffen (alcohol)

  Een premix als blusmiddel vereenvoudigt de service

  Geen zichtbeperking bij het blussen (groot voordeel t.o.v. 
poederblussers)

  Hoge bluskracht (6 LE) in combinatie met een zeer goede 
prijs-kwaliteitverhouding 

  Voldoet aan DIN EN 3-gegevens voor de toepasbaarheid op 
elektrische installaties (tot 1000 V, 1 m minimale afstand)

  Levensduur van het blusmiddel 6 jaar

  Geen gebruik van PFOS of PFOA

  Beproefde en veilige activeringstechniek met slagknop en 
bluspistool

  Lange sproeitijden zijn van voordeel voor niet-ervaren 
gebruikers

  Goede dosering door verstelbaar bluspistool

  Draaibaar bluspistool garandeert een veilig gebruik

  Bluspistool met geïntegreerde overdrukbeveiligingsfunctie

  Stabiele sproeikop uit één stuk

  Zeer servicevriendelijk door grotere opening van het 
reservoir en herbruikbare delen

  Reservoir van de brandblusser uit eigen productie met 
bijzondere kwaliteitsbeproefde coatings

  100 % drukcontrole van alle reservoirs

  Inclusief wandhouder

  Inclusief kunststof voetring

  Gemaakt in Duitsland
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Technische gegevens

Blusmiddelen NEUFOAM ARC

Certificaten voor de 
brandblusser

DIN EN 3, CE (PED)

Temperatuurbereik 0 °C tot +60 °C

Inbouwhoogte 550 mm

Inbouwbreedte 290 mm

Gewicht (gevuld) 10,2 kg

Sproeitijd bij 20°C 37 s

Rating 21A, 183B, polaire 
vloeistoffen

Blusmiddeleenheden  
(t.b.v. Duitsland)

6

Artikelnr. (Duitstalig) 016119

Voetring (kunststof) Standaard

Uw vakman voor brandbeveiliging

Technische wijzigingen voorbehouden

S 6 SKA

NEURUPPIN en andere productnamen, die in dit document vermeld zijn, zijn 
merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is streng verboden.


