
Unikalna kompozycja

SAFE 500

Przedstawiciel i autoryzowany dystrybutor 
dla Czech, Słowacji i Polski rma jest

SAFE HOME europe s.r.o.
avl kova 111 , 0 0  P erov, Czech epublic

el: 0 1  , www.stop res.eu

TECHNICZNE PARAMETRY

A, 1 B , F, 

Czas gaszenia

Waga

Rozmiary
 Warunki 
składowania
 Środowisko

Certyfikaty

Testowany

Norma 

Kod EAN

Skuteczność 
gaszenia 

Środki gaśnicze

Zasięg

A, 1B , F, 

Koncentrat piany AFFF

Paliwo

   m

  10 mm

1000g

 0 C do 0 C

CE

Biodegradowalny i nietoksyczny

Zgodnie z normą: BS 1 : 00

0 0 1 01

Model SAFE 500 SAFE 1000SAFE 750

nterwencja przeciwpożarowe

Polecany przez profesjonalistów SPRAY GASNICZY

Zastosowanie A, B, F a 

SAF  1000
SAF  0

SAFE 500

  sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V

Azot  

Ciśnienie 1,0 Pa w   C

1  s  s 0 s

Objętość 500 ml 0 ml 1000 ml

0 g 1 00 g

  0 mm 0   mm

MPA Dresden GmbH, EQC C S.A., C

0 0 1 01 0 0 1 01

S A F E

S A F E

rodek gaśniczy został zaprojektowany i wyprodukowany 
na licencji E tylko dla BEZP ECZN C  aerozoli gaśniczych 
marki SAFE.

Zawiera większą ilość koncentratu, dzięki czemu SAFE 
spraye gaśnicze są wszechstronne, wysokowydajne, o 
niskim zużyciu gaśnic, która przewyższa charakterystykę 
sprayów gaśniczych powszechnie dostępnych na rynku.

W przeciwieństwie do innych środków gaśniczych,  
spraye SAFE nie pozostawiają niewielkich lub większych 
wtórnych uszkodzeń po aktywnym użyciu.

Gaśnicze spraye SAFE  są przeznaczone do gaszenia 
początkujących pożarów, w pierwszej interwencji 
przeciwpożarowej. Zakłada trwałe umieszczenie sprayu 
gaśniczego w pobliżu obszaru zagrożenia pożarowego, 
aby pożar mógł zostać ugaszony tak szybko, jak to 
możliwe i w ciągu kilku sekund od samego początku 
ognia.
Aby szybciej wykryć powstające pożary, zalecamy 
zainstalowanie czujek ognia, które zapewnią jego wczesne 
wykrycie. W pojazdach silnikowych i środkach transportu 
zalecamy umieszczenie gaśnicy w zasięgu kierowcy, 
najlepiej w przedziale w pobliżu siedzenia pasażera.
Nie należy zostawiać w samochodach gaśnic położone.

Mrozoodporny
Spray gaśniczy SAFE  jest jedynym odpornym na mróz 
sprayem gaśniczym w swojej kategorii wydajności , który 
nie podlega wahaniom temperatury. Można go 
przechowywać w poje dzie przez cały rok, dzięki czemu 
można go zastąpić małą gaśnicą.

Przyjazny dla środowiska
Wypełnienie sprayów SAFE składa się z niepalnego, 
niewybuchowego i nietoksycznego wodnego roztworu 
środków powierzchniowo czynnych pianek gaśniczych 
AFFF , który łatwo ulega biodegradacji. Jest przyjazny dla 
środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia.
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Przyczyny pożaru
Pożary w gospodarstwach domowych są często spowo-
dowane wypadkami w kuchni, paleniem tytoniu, 
nieostrożnością lub usterkami w sprzęcie elektrycznym. 
Podobne zdarzenia bardzo często występują również w 
miejscach pracy w pracy lub w drodze. W większości 
przypadków konsekwencje prowadzą do szkód materialnych, 
obrażeń lub tragicznych konsekwencji.

Możesz na przykład zwiększyć bezpieczeństwo w domu               
i zmniejszyć potencjalne ryzyko pożaru, instalując detektory 
ognia i umieszczając Gaśnicze spraye SAFE  do gaszenia ognia 
w obszarach krytycznych.

Co oznaczają klasy ognia
Klasa A: Pożary ciał stałych, których spalaniu towarzyszy ogrzewanie 
(np. Drewno, papier, słoma, węgiel, guma, tekstylia itp.).

Klasa B: Pożary płynów lub płynów (np. Benzyna, olej, farby, 
alkohol, wosk itp.). 

Klasa F: Pożary jadalnych olejów i tłuszczów (oleje i tłuszcze 
roślinne lub zwierzęce, np. We frytownicach i innych urządzeniach 
kuchennych).   

1000V 1000 V: Pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V 
(silniki, domowe przewody elektryczne, przedłużacze itp.).  

Zaprojektowane przez ekspertów
Spraye gaśnicze SAFE są  wynikiem współpracy ze specja-
listami i profesjonalnymi strażakami.

Celem wprowadzenia na rynek nie było zaoferowanie 
obecnym klientom produktu o niskiej jakości i niskiej 
cenie, ale produkt, który odpowiada na potrzeby pierwszej 
interwencji przeciwpożarowej o wysokiej wydajności i 
uniwersalnej gaśnicy na poziomie gaśnicy. Zastosowany 
środek gaśniczy jest wynikiem nowych technologii i został 
specjalnie zaprojektowany do gaszenia i gaszenia pożarów 
początkowych podstawowych klas A, B, F i E do 1000 V.

Universalny
W przypadku środków  gaśniczych SAFE nie trzeba 
zastanawiać się, czy zastosowany środek gaśniczy nadaje 
się do gaszenia pożaru. Specjalna ekologiczna gaśnica z 
aktywnymi składnikami zapewnia szeroki zakres zasto-
sowania i bezpieczne gaszenie pożarów ciał stałych, 
płynów, smarów, olejów lub urządzeń elektrycznych pod 
napięciem do 1000 V. Zmodyfikowany strumień gaśniczy 
zwiększa działanie samego środka gaśniczego, pochłania 
dużą ilość energii spalania, chłodzi miejsce pożaru 
poniżej temperatury zapłonu, a tym samym zapobiega 
samozapłonowi już ugaszonego miejsca pożaru.

Szerokie zastosowanie
Gaśnicze spraye SAFE  są  przeznaczone przede wszystkim 
do gaszenia pożarów rozpoczynających się w mieszkaniach, 
kuchniach, garażach, samochodach, biurach, domkach, 
obozach lub podczas grillowania. 

Mają kompaktowy rozmiar, lekkość i zawsze masz je pod 
ręką.

Gotowi i maksymalnie skuteczni asystenci do 
natychmiastowego gaszenia pożaru. Pozwalają na 
szybką interwencję, oferują niezawodność, łatwą obsługę 
z możliwością przechowywania w temperaturze do - 20 ° C.

Łatwy w użyciu
Niewiele osób ma klasyczną gaśnicę w domu lub w 
samochodzie. Czy to z powodu potrzeby regularnych 
rewizji, wagi czy ignorancji związanej z jego użyciem.

W przypadku do innych gaśnic , gaśnicze spraye SAFE 
przeciwpożarowe mają kompaktowe wymiary i niską 
wagę, co oznacza, że każdy może z nich  natychmiast 
korzystać. Jest stosowany jak zwykły spray i może być 
kontrolowany przez osobę starszą i dziecko.

Gaśnicze spraye SAFE są więc zawsze pod ręką i gotowe 
do natychmiastowej walki z ogniem w zarodku.




