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TECHNICKÉ PARAMETRE
SAFE 500

SAFE 750

SAFE 1000

A, B, F a
A, 1B , F,

A, 1 B , F,

elektrické zariadenia pod napätím do 1000V

Hasiaca látka

a rozdiel od iných hasiacich prostriedkov nezanechávajú
spreje SAFE po aktívnom použití menšie alebo väčšie
druhotné poškodenie.

Penový koncentrát AFFF

Pohonná látka

Mrazuvzdorný

usík

Tlak

1.0

Pa pri

Dostrek

m

Doba hasenia

1 s

Objem

00 ml

Hmotnosť

s

Rozmery

x

1000 ml
1 00 g

1000g

0 mm

Teplotaskladovania

0

Prostredie

0x

x 10 mm
až

mm

0

Bio odbúrateľný a netoxický

Certiﬁkácia
Testované

PA

resden

Norma
EAN kód

- 2 0° C

Hasiaci sprej SAFE je vo svojej kategórii účinnosti
a výkonu jediný mrazuvzdorný hasiaci sprej, ktorý
nepodlieha výkyvom teplôt. Môže byť po celý rok skladovaný
vo vnútri vozidla a možno ním tak účelovo nahradiť malý
hasiaci prístroj.

0s

0 ml

0g

HASIACI SPREJ

bsahuje vyššie množstvo koncentrátu a robí tak z hasiacich
sprejov SAFE univerzálny a viacúčelový hasiaci prostriedok s vysokou účinnosťou pri nízkej spotrebe, ktorý
svojou charakteristikou a zložením prekračuje vlastnosti
hasiacich sprejov bežne dostupných na trhu.

SAFE 500

Triedy požiaru
Hasiaca
schopnosť

dporúčaný profesionálmi

Hasivo je na základe platnej licencie navrhované
a vyrábané v E len pre hasiace spreje značky SAFE.
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Šetrný k životnému prostrediu
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Požiarny zásah a obsluha

áplň sprejov SAFE tvorí nehorľavý, nevýbušný a netoxický
vodný roztok tenzidov hasiace peny AFFF , ktorý je biologicky
ľahko rozložiteľný. e šetrný k životnému prostrediu
a zdravotne nezávadný.

Hasiace spreje SAFE sú určené na hasenie začínajúcich
požiarov, pričom úspešnosť prvopočiatočného požiarneho zásahu predpokladá trvalé umiestnenie hasiaceho
spreja v blízkosti miesta s nebezpečenstvom vzniku
požiaru, aby zásah mohol byť uskutočnený čo najrýchlejšie
a do niekoľko málo sekúnd od vzniku požiaru.

Zástupca a autorizovaný distribútor
pre Českú a Slovenskú republiku je spoločnos :
SAFE HOME europe s.r.o.
avlíčkova 111
Tel:

0

,
1

0 0 P erov, zech epublic
,

.stop res.eu

Pre rýchlejšie zistenie začínajúcich požiarov odporúčame
inštaláciu hlásičov požiaru, ktoré zabezpečia jeho včasnú
detekciu. V motorových vozidlách a prepravných prostriedkoch
odporúčame umiestnenie hasiaceho spreja v dosahu
vodiča, najlepšie v priehradke pri mieste spolujazdca.
enechávajte vo vozidlách hasiace spreje voľne ložené.

SAFE

Príčiny požiaru

Univerzálny

Požiare v domácnostiach sú často spôsobené nehodami
v kuchyniach, fajčením, neopatrnosťou alebo závadami
na elektrických zariadeniach. K podobným udalostiam
veľmi často tiež dochádza na pracoviskách v zamestnaní
alebo na cestách. Vo väčšine prípadov vedú následky ku
škodám na majetku, zraneniam alebo majú tragické
následky.

S hasiacimi sprejmi SAFE netreba premýšľať nad tým, či je
aplikované hasivo k likvidácii požiaru vhodné. Špeciálne
ekologické hasivo s aktívnymi zložkami zabezpečuje
široký rozsah použitia a bezpečné hasenie požiarov
pevných látok, kvapalných látok, tukov, olejov alebo
elektrických zariadení pod napätím do 1000V.
Upravený prúd hasiva zvyšuje samotný výkon hasiacej
látky, absorbuje veľké množstvo energie horenia, ochladzuje
miesto požiaru pod zápalnú teplotu a tak bráni samovznieteniu
už uhaseného miesta požiaru.

Sami môžete zvýšiť bezpečnosť napríklad vo vašej
domácnosti a znížiť potenciálne riziko požiaru, ak inštalujete
hlásiče požiaru a na kritické miesta umiestnite hasiace
spreje značky SAFE.

Spreje navrhnuté odborníkmi

Ľahko použiteľný

Hasiace spreje značky SAFE sú výsledkom spolupráce s
odborníkmi a profesionálnymi hasiči.

Málokto má doma či vo svojom vozidle klasický hasiaci
prístroj. Či už z dôvodu nutnosti pravidelných revízií,
hmotnosti alebo neznalosti spojenej s jeho použitím.

Zámerom pre uvedenie na trh nebolo ponúknuť súčasným
zákazníkom výrobok nízkej kvality a ceny, ale produkt
reagujúci na potreby prvopočiatočného požiarneho zásahu
s vysokou účinnosťou a univerzálnym aplikovateľným
hasivom na úrovni hasiaceho prístroja.
Použité hasivo je výsledkom nových technológií a bolo
navrhnuté špeciálne pre hasenie a likvidáciu začínajúcich
požiarov základných tried A, B, F a E do 1000 V.

Čo znamenajú triedy požiaru
Trieda A: Požiare pevných látok, ktorých horenie je sprevádzané
žeravením (napr. drevo, papier, slama, uhlie, guma, textil, atď.).
Trieda B: Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do
kvapalného stavu (napr. benzín, olej, farby, alkohol, vosk, atď.).
Trieda F: Požiare jedlých olejov a tukov (rastlinné alebo živočíšne
oleje a tuky napr. vo fritézach a ďalších kuchynských prístrojoch).
1000V

1000 V: Požiare elektrických zariadení pod napätím až do 1000 V
(motory, domáce elektrické rozvody, predlžovacie šnúry, atď.).

Proti tomu disponujú hasiace spreje SAFE kompaktnými
rozmermi a malou hmotnosťou, to znamená, že každý je
schopný ich okamžite použiť rovnako ako bežný sprej
a ovládať ich dokáže senior i dieťa.
Hasiace spreje SAFE sú tak vždy po ruke a pripravené
na okamžitú likvidáciu požiaru v jeho zárodku.

Široké využitie
Hasiace spreje SAFE sú primárne určené na hasenie
začínajúcich požiarov v bytoch, kuchyniach, garážach,
automobiloch, kanceláriách, chatách, kempoch alebo pri
grilovaní.
Majú kompaktnú veľkosť, malú hmotnosť a máte ich vždy
po ruke.
Pohotoví a maximálne účinní pomocníci na okamžitú
likvidáciu požiaru. Umožňujú rýchly zásah, ponúkajú
spoľahlivosť, ľahkú manipuláciu s možnosťou skladovania
až do - 20 °C.

