
Unikátní složení

SAFE 500

ástupce a autorizovaný distributor 
pro eskou a Slovenskou republiku je společnost:

SAF   europe s.r.o.
avlíčkova 111 , 0 0  Přerov, Czech epublic

Tel: 0 1  , .stop res.eu

TECHNICKÉ PARAMETRY

A, 1 B , F, 

Doba hašení

Hmotnost

Rozměry 

Teplota skladování

Prostředí

Certifikace

Testováno

Norma 

EAN kód

Hasicí 
schopnost

Hasicí látka

Dostřik

A, 1B , F, 

Pěnový koncentrát AFFF

Pohonná látka

   m

 x 10 mm

1000g

 0 C až 0 C

C

Bio odbouratelný a netoxický

V souladu s normou: BS 1 : 00

0 0 1 01

Model SAFE 500 SAFE 1000SAFE 750

Požární zásah a obsluha

oporučován profesionály HASICÍ SPREJ

Třídy požáru A, B, F a 

SAF  1000
SAF  0

SAFE 500

  elektrická zařízení pod napětím do 1000V

usík  

Tlak 1.0 Pa při  C

1  s  s 0 s

Objem 00 ml 0 ml 1000 ml

0 g 1 00 g

 x 0 mm 0 x  mm

PA resden mb , C T C S.A., C

0 0 1 01 0 0 1 01

S A F E

S A F E

Hasivo je na základě platné licence navrženo a vyráběno 
v EU pouze pro hasicí spreje značky SAFE.

bsahuje vyšší množství koncentrátu a činí tak z hasicích 
sprejů SAFE univerzální a víceúčelový hasicí prostředek     
s vysokou účinností při nízké spotřebě, který svou           
charakteristikou a složením překračuje vlastnosti 
hasicích sprejů běžně dostupných na trhu. 

a rozdíl od jiných hasicích prostředků nezanechávají 
spreje SAFE po aktivním použití menší  nebo větší druhotná 
poškození.

Hasicí spreje SAFE jsou určeny k hašení začínajících 
požárů, přičemž úspěšnost prvopočátečního požárního 
zásahu předpokládá trvalé umístění hasicího spreje           
v blízkosti místa s nebezpečím vzniku požáru, aby zásah 
mohl být uskutečněn co nejrychleji a do několika málo 
sekund od vzniku požáru.

Pro rychlejší zjištění začínajících požárů doporučujeme 
instalaci hlásičů požáru, které zajistí jeho včasnou detekci.

V motorových vozidlech a přepravních prostředcích 
doporučujeme umístění hasicího spreje v dosahu řidiče, 
nejlépe v přihrádce u místa spolujezdce.

enechávejte ve vozidlech hasicí spreje volně ložené.

razuvzdorný
Hasicí sprej SAFE je ve své kategorii účinnosti a výkonu 
jediný mrazuvzdorný hasicí sprej, který nepodléhá 
výkyvům teplot. Může být po celý rok skladován uvnitř 
vozidla a lze ním tak účelově nahradit malý hasicí 
přístroj.

Šetrný k životnímu prostředí
áplň sprejů SAFE tvoří nehořlavý, nevýbušný a netoxický 

vodný roztok tenzidů hasicí pěny AFFF , který je biologicky 
snadno rozložitelný. e šetrný k životnímu prostředí a 
zdravotně nezávadný.

oporučován profesionályoporučován profesionályoporučován profesionály

zásahu předpokládá trvalé umístění hasicího spreje           

 

-  2 0° C



Příčiny požáru
Požáry v domácnostech jsou často způsobeny nehodami 
v kuchyních, kouřením, neopatrností nebo závadami    
na elektrických zařízeních. K podobným událostem 
velmi často také dochází na pracovištích v zaměstnání 
nebo na cestách. Ve většině případů vedou následky     
ke škodám na majetku, zraněním nebo mají tragické 
následky.

Sami můžete zvýšit bezpečnost například ve vaší domácnosti 
a snížit potenciální riziko požáru, pokud instalujete 
hlásiče požáru a na kritická místa umístíte hasicí spreje 
značky SAFE.

Co znamenají třídy požáru
Třída A: Požáry pevných látek, jejichž hoření je doprovázeno 
žhnutím (např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, atd.).

Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného 
stavu (např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk, atd.).  

Třída F: Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné 
oleje a tuky např. ve fritézách a dalších kuchyňských přístrojích).   

1000V 1000 V: Požáry elektrických zařízení pod napětím až do 1000 V 
(motory, domácí elektrické rozvody, prodlužovací šňůry, atd.).    

Spreje navržené odborníky
Hasicí spreje značky SAFE jsou výsledkem spolupráce         
s odborníky a profesionálními hasiči. 

Záměrem pro uvedení na trh nebylo nabídnout současným 
zákazníkům výrobek nízké kvality a ceny, ale produkt 
reagující na potřeby prvopočátečního požárního zásahu 
s vysokou účinností a univerzálním aplikovatelným 
hasivem na úrovni hasícího přístroje.
Použité hasivo je výsledkem nových technologií a bylo 
navrženo speciálně pro hašení a likvidaci začínajících 
požárů základních tříd A, B, F a E do 1000 V. 

Univerzální
S hasicími spreji SAFE není třeba přemýšlet nad tím, zda 
je aplikované hasivo k likvidaci požáru vhodné. Speciální 
ekologické hasivo s aktivními složkami zajišťuje široký 
rozsah použití a bezpečné hašení požárů pevných látek, 
kapalných látek, tuků, olejů nebo elektrických zařízení 
pod napětím do 1000V.

Upravený proud hasiva zvyšuje samotný výkon hasicí 
látky, absorbuje velké množství energie hoření, ochlazuje 
místo požáru pod zápalnou teplotu a tak brání samovznícení 
již uhašeného místa požáru .

Široké využití
Hasicí spreje SAFE jsou primárně určeny k hašení začínajících 
požárů v bytech, kuchyních, garážích, automobilech, 
kancelářích, chatách, kempech nebo při grilování. 

Mají kompaktní velikost, malou hmotnost a máte je vždy        
při ruce.

Pohotoví a maximálně účinní pomocníci pro okamžitou 
likvidaci požáru. Umožňují rychlý zásah, nabízí spolehlivost, 
snadnou manipulaci s možností skladování až do - 20 °C.

Snadno použitelný
Málokdo má doma či ve svém voze klasický hasicí 
přístroj. Ať už z důvodu nutnosti pravidelných revizí, 
hmotnosti nebo neznalosti spojené s jeho použitím.

Proti tomu disponují hasicí spreje SAFE kompaktními 
rozměry a malou hmotností, to znamená, že každý je 
schopen je okamžitě použít stejně jako běžný sprej             
a ovládat je dokáže senior i dítě.

Hasicí spreje SAFE jsou tak vždy po ruce a připraveny          
k okamžité likvidaci požáru v jeho zárodku.




