FIREMILL ORIGINAL CHARCOAL

Fighting fire –
with a twist

Firemill är en ny typ av brandsläckare – en snabbsläckare. Den drivs av AGA koldioxidflaskor (som ofta
benämns kolsyrepatroner) och släcker med en twist. Den är ett komplement till en vanlig brandsläckare och
designad för att stå framme i köket så att den är nära till hands om olyckan är framme. Den har ett mattlackerat
aluminumskal och detaljer i polyeten och läder. Alla AGA koldioxidflaskor är kompatibla med denna modell.

Ta död på elden,
inte stämningen

Firemill är enkel att fylla på och möjlig att öva med innan branden blir verklighet. Att den drivs av koldioxid har
många fördelar. Koldioxid är bland annat ett helt oförstörande släckmedel – mat eller inredning som fått det
på sig tar ingen skada. Koldioxid fungerar på de flesta mindre bränder, inklusive de i gas- och elapparater. När
koldioxidflaskan är slut kan du enkelt fylla på din Firemill med en ny flaska.

Snabbare släckning

Tiden från att du upptäcker en brand till påbörjad släckningen kan vara det som avgör hur stor skadan blir. Där
kan en lättillgänglig brandsläckare göra skillnad. För att släcka en eld med Firemill behövs bara en twist, som
att skruva på en pepparkvarn.

® FIREMILL är The Linde Groups registrerade varumärke.
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Produkt:
7350031616767

Teknisk data (Firemill):

Höjd		
Djup		
Bredd		
Vikt		

396 mm
75 mm
75 mm
740 g utan CO2 cylinder ( 1 990 g inkl CO2 cyl )

		
Höjd		
Djup		
Bredd		
Vikt		
Antal per box:

Konsument box
440 mm
88 mm
88 mm
2 155 g
1 st

Teknisk data förpackning:

Färg:
Leverans med produkten:

Leverantörens artikel nr:

Charcoal
1 x FIREMILL ORIGINAL CHARCOAL
1 x 425g Co2 cylinder
1 x Manual
336036

Kvittotext:

FIREMILL ORIGINAL CHARCOAL

Förvaringstemperatur:

Rumstemperatur (max 40 °C).

Farlig gods
Tull:
Ursprungsland

Kod UN 1013 Koldioxid
Klass ADR: 2,2A
Tullstatistiskt nr 8424 89 00 00
Sverige

® FIREMILL är The Linde Groups registrerade varumärke.

Box:
7350031616798

Transport box
465 mm
285 mm
185 mm
13 202 g
6 st

Pall:
7350031616811

Pall
1,86 m
0,8 m
1,20 m
845 kg
384 st

