
Ett lätt miljövänligt och effektivt alternativ eller 

komplement till tunga handbrandsläckare 

Släckstaven klarar alla typer av bränder och hanteras enkelt 
med en hand. Den varma aerosolen är ofarlig, miljövänlig, 
klimatneutral och skadar inte utrustning eller material.  

Släckstaven är inte trycksatt, kräver ingen service, håller 
minst 10 år och kräver ingen sanering efter användning.  
 

Den kan användas både inom- och utomhus och är särskilt 
effektiv vid motor-, diesel, maskin-, El- och fettbrand. Ett per-
fekt verktyg för väktare, polis, räddningstjänst, bilar, fritidsbå-
tar, kontor, restauranger, affärer, hemtjänst, industri, truckar, 
fordon, taxi, m.fl.  
 

Brandsläckningsaerosolen fungerar genom att stabilisera de 
fria radikalerna (syre, väte, hydroxid) vilket bryter den ke-
miska processen i brandhärden som snabbt släcks. 
 

Fördelar 

 Lätt och enkel att använda 

 Klarar alla typer av bränder 

 Ingen sanering efter användning 

 Håller minst 10 år, ingen service 

 5 års garanti 
 

Säkerhetsinformation  

 Kontrollera att släckstaven är oskadd 

 Förvara släckstaven utom räckhåll för barn 

 Röret blir cirka 100 grader efter användning. Håll i hand-

taget tills det svalnat eller lägg ifrån dig på lämpligt sätt. 

 Rikta aldrig släckstaven mot människa eller djur 

 Släckstaven är en varm aerosol och kan orsaka bränn-

skador om den används på felaktigt sätt 

 Plocka aldrig isär eller på annat sätt manipulera släck-

staven  

 Ingen klimatpåverkan (GWP=0, ODP=0) 

 Innehåller inga giftiga ämnen (LOAEL/NOAEL=0%) 

 Detaljerad information i säkerhetsdatabladet.  

 CE märkt, ISO och brandklassad enligt EN3-7 

 Använd släckstav är förbrukad lämnas för återvinning  
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PRODUKTBLAD — Släckstav PSE 

Så här använder du släckstaven 

1. Vrid plastskyddet på släckstaven 180 
grader så att startknappen frigörs. 

2. Rikta släckstaven mot brandhärden och 
tryck in den röda startknappen tills det 
hörs ett klick. 

3. Håll släckstaven mot brandhärden under 
hela uttömningsfasen 

   

 

 

Tillbehör 

 Skylt vid montering släckare på vägg 

 Hölster (avsett för PSE-2) 

 



Så här släcker du en brand 

Rikta staven mot toppen på lågorna och 
sedan nedåt basen, och från  sida till sida. 
Upprepa proceduren till branden är släckt.   

 

Håll ett  säkerhetsavstånd på 1 meter från 
branden för att undvika brännskador från 
branden.  

 
Garanti och Hållbarhet 

Släckstaven har en hållbarhet på minst 10 
år och en garanti på 5 år från inköpsdatumet 
under förutsättning att den förvarats enligt 
rekommendationen och inte har utsatts för 
ovarsam hantering.  

Skulle produkten uppvisa defekter, skicka 
genast tillbaka släckstaven till återförsälja-
ren med beskrivning och kvitto på inköpstill-
fället. 

Garantin gäller inte för skador uppkomna till 
följd av ovarsam hantering, översvämning, 
jordskalv, krig, vandalism eller om släcksta-
ven använts på annat sätt i strid med pro-
duktens rekommendationer. 

REKOMMENDATION PSE-2 PSE-3 PSE-4 

Kök, hem ●   

Bilar, fritidsbåtar, lägenheter ● ○  

Restaurangkök ● ○  

Villor, kontor ● ○  

Lastbilar, bussar, truckar  ● ○ 

Anläggningsmaskiner  ● ○ 

Industri, verkstad  ○ ● 

Fartyg, maskinrum  ○ ● 

SPECIFIKATION PSE-2 PSE-3 PSE-4 

Släckmedel 80 gram 135 gram 240 gram 

Släcktid ≥ 15 sek ≥ 15 sek ≥ 15 sek 

Släckavstånd < 3 meter < 3 meter < 3 meter 

Vikt 530 gram 860 gram 1 510 gram 

Längd 34 cm 37 cm 37 cm 

Hållbarhet 10 år 10 år 10 år 

Temperatur -40° +55° -40° +55° -40° +55° 

Brandklassning 13B 21B 34B 

Brandklasser Aerosol Vatten Pulver Skum Fett CO2 

A— Fibrös Ja Ja Ja Ja Ja - 

B— Flytande bränslen Ja - Ja Ja - Ja 

C— Gasformiga bränslen Ja - Ja - - - 

F— Fettbrand (kök) Ja - - - Ja - 

EL bränder 115 kV - - - - Ja 

PSE-3 JÄMFÖRELSE 135 gram 2 Liter 1 kg 4 Liter 2 kg 4 liter 

Trycksatt  Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Service - 2 år 1 år 1 år 1 år 1 år 

Sanering Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

Innehåller giftiga ämnen Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
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