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B2C / B3C BIOCLASS SCHUIMBLUSSERS - FP / ABF

Kleinere specifieke risico’s
optimaal beveiligd
De SK 2 en 3 liter Bioclass brandblussers zijn ideaal voor de
beveiliging van speciale objecten en voor kleine risico's. Bioclass
brandblussers zijn veilig, zeer effectief en voldoen aan de
strengste milieunormen. Naast de standaard 6 en 9 liter Bioclass
blustoestellen, bieden wij ook 2 en 3 liter schuimblussers met een
vorstbestendige vulling en voor gebruik op olie- en vetbranden.

We know fire. We know safety. We know you.
SK FireSafety Group levert alle hanteerbare
producten voor brandbestrijding voor alle
sectoren en gebruikers. Maar liefst 60% van
onze producten wordt in eigen beheer
ontwikkeld en in Nederland geproduceerd. SK
FireSafety Group beschikt niet alleen over een
landelijk netwerk van ruim 100 installatie- en
onderhoudsmonteurs, maar ook over circa 20

Pluspunten van SK vorstbestendige

Pluspunten van SK Bioclass

Bioclass FP blussers

ABF blussers

▪ Vorstvrij tot wel 30°C graden onder nul

▪ Alle pluspunten van de Bioclass FP

▪ Veilig op elektrische apparatuur
▪ Gemakkelijk te hervullen
▪ Optimale worplengte voor bestrijding
van de brandhaard op geruime afstand
▪ Zeer geringe nevenschade na gebruik

blussers
▪ Speciaal geschikt voor kleinere olie- en
vetbranden (klasse F)

wetgeving kennen, die voor uw branche
gelden. Wij durven dan ook te stellen dat wij
vooroplopen als het gaat om het maken van
risicoanalyses en het geven van advies op
maat. Dankzij onze regionale aanpak, zijn we
altijd bij u in de buurt.

▪ Voorkomt herontsteking van het
oververhitte vet
De Vries Brandbeveiliging B.V.

▪ Eenvoudige bediening, ook door minder
ervaren gebruikers

technisch adviseurs die alle richtlijnen en

Toepassingen
▪ Auto’s / bedrijfswagens / vrachtwagens
▪ Marktkramen
▪ Kleine keukens / kantines (frituur)
▪ Woningen (garage / schuur)
▪ Boten
▪ Caravans

Industriestraat 3 | 6361 HD Nuth
Postbus 22018 | 6360 AA Nuth
t (045) 565 65 20
f (045) 565 65 29
info@devriesbrandbeveiliging.nl
devriesbrandbeveiliging.nl

B2C / B3C BIOCLASS SCHUIMBLUSSERS - FP / ABF

type

eenheid

B2C-ABF

B3C-ABF

B2C-FP

B3C-FP

ja

ja

ja

ja

rijkstypekeur
blusvermogen

temperatuursgebied

°C

8A

8A

8A

8A

34B

55B

34B

55B

25F

40F

-

-

-30 / +60

-30 / +60

-30 / +60

-30 / +60

gewicht, gevuld

kg

4,0

5,6

4,0

5,6

grootste hoogte

mm

410

445

410

445

grootste breedte

mm

150

150

150

150

diameter cilinder

mm

110

125

110

125

vulling

l

2

3

2

3

proefdruk

bar

30

30

30

30

werkdruk bij 20°C

bar

14

14

14

14

spuittijd

s

13

20

13

20

straalbereik

m

±3

±3

±3

±3

nee

nee

nee

nee

DVSK5002

DVSK5003

DVSK4002

DVSK4002.1

beide

beide

vorstvrij

Vorstvrij

Milieukeur
bestelnummer
vorstvrij / vetbrand

FP: vorstvrij tot wel 30°C graden onder nul

Veiligheid voorop met de 2 en 3L ABF

Het Milieukeur is het bewijs dat Bioclass

De speciale samenstelling van het FP-

Natuurlijk is een snelle en schone blussing

geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor

schuim zorgt er voor dat deze blusser in

belangrijk. Maar voor De Vries is de

mens en milieu. De fluorwaarden van de

Nederland goed buiten te gebruiken is, tot

veiligheid van de gebruiker het

nieuwe 2 en 3 liter Bioclass typen ABF en

30°C graden onder nul.

allerbelangrijkste. De Bioclass B2C / B3C

FP vallen net buiten de minimale eisen

Deze eigenschap zorgt ervoor dat de FP

ABF blustoestellen zijn voorzien van een

voor het Milieukeur. Vanwege de geringe

blusser kan worden toegepast in ruimtes

speciale nozzle waarmee de blusstof rustig

belasting voor de omgeving vergeleken

waar vorstrisico’s zijn, maar de

op het brandende vet gebracht kan worden

met andere schuimmiddelen, krijgen zij

omstandigheden wel blusschuim vereisen

zodat er geen heet vet opspat bij een

wel het predicaat Bioclass.

in plaats van bluspoeder, vanwege de

blusactie. Met deze nozzle kan van een

nevenschade.

afstand van 2 meter geblust worden zodat

Meer weten? Vraag het ons!

de gebruiker geen onnodige risico's hoeft

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het

Afdekkende schuimlaag Bioclass ABF

te nemen. Naast deze 2 en 3 liter variant is

lezen van deze folder nog vragen heeft

Bioclass ABF vormt razendsnel een dikke

er een 6 liter vetbrandblusser beschikbaar,

over úw specifieke situatie. De technische

afdekkende schuimlaag op het hete vet,

voor grotere ruimten met hetzelfde risico.

adviseurs van De Vries vertellen u graag

waardoor de vlammen in zeer korte tijd

welke De Vries brandblusser bij úw

weggenomen worden. Vervolgens koelt

Schoon en milieuverantwoord

brandrisico het meest effectief is.

Bioclass ABF het oververhitte vet effectief

Door de speciale schuimnozzle komt het

Belt u gerust met de specialisten van

af waardoor herontsteking voorkomen

schuim alleen dáár waar u het wilt hebben,

De Vries: We know.

wordt. Bioclass ABF wordt toegepast in

en nergens anders. Na een blusactie kan

draagbare blustoestellen met een inhoud

het schuim eenvoudig worden opgeruimd

van 2, 3 of 6 liter. Deze blustoestellen

met water. Bioclass schuim voldoet aan de

voldoen allen aan de Europese norm EN3-

hoogste eisen van de Stichting Milieukeur.

7/A1.

