
AA tt brandskydda loka-
ler, möbler, fordon och 
alla typer av produkter 
är nödvändigt för att 
undvika farliga brän-
der och övertändning 

som kan få fruktansvärda konsekven-
ser. Traditionella brandskydd innehåller 
dock mängder utav toxiska ämnen, som 
Brom och Bor, som får stora negativa 
effekter på miljö, djurliv och för oss 
människor. 

Ett av världens giftigaste ämnen finns 
i var mans hem

Brom, som brukar kallas världens gifti-
gaste grundämne, är ett av de ämnen som 
ingår i traditionella brandskydd. Brom är 
extremt cancerframkallande och dessut-
om hormonstörande, vilket gör att exem-
pelvis normal könsutveckling sätts ur spel 
och att barn föds med missbildningar. Det 
tar över 500 år för naturen att bryta ner 
Brom, vilket gör att det hinner ställa till 
stor skada för miljön. Även Bor används i 
brandskydd, också det är ett cancerogent 
ämne som har fertilitetshämmande egen-
skaper. Sedan 2015 får Brom inte längre 
användas alls inom EU, vilket gjort att 
det uppstått ett stort behov av alternativ 
till traditionella brandskydd. 

Ecofireprotection 
 miljövänligt svenskutvecklat 

brandskydd
Ecofireprotection (EFP) är ett svenskutvecklat brandskydd fritt från gifter som exempelvis Brom 

och Bor. EFP förhindrar att brand uppstår eller orsakar återtändning.

Giftfri innovation når stor framgång

Ecofireprotection är ett svenskutvecklat 
brandskydd helt utan tillsats av Brom el-
ler andra giftiga ämnen. Mats Svensson, 
entreprenör med bakgrund i tre tidiga-
re börsnoteringar och egen företagare 
så länge han kan minnas, hittade redan 
för 15 år sedan produkten som skulle bli 
början på ett miljövänligt brandskydd.
 
    - Det började som ett hobbyprojekt för 
att färdigställa produkten tillsammans 
med Toxicon, ett kvalitetslaboratorium 
utanför Landskrona. Sedan gjordes om-
fattande prover på Statens Provningsan-
stalt (numera RISE) och vi fick fantastiska 
resultat. Dokumentation för produkten 
som vi kallar Ecofireprotection, (EFP), 
togs fram och jag bildade bolaget med 
samma namn, berättar Mats.

Efter flera års forskning och utveckling 
utförde SP - Statens Provningsanstalt (nu-
mera RISE) i Borås brandtester som gav 
strålande resultat. EFP AB har idag ett 
20-tal samarbetsavtal runt om i världen 
med olika industrier och produkten är 
på gång att bli patenterad i 200 länder 
globalt. I USA har man redan omfattande 
patent på plats. 

    – Den största fördelen med produk-
ten är att den är helt giftfri och myck-
et effektiv för att förhindra att brand 
uppstår, sprider sig och återantänder. 
Faktum är att det är det enda miljövän-
liga brandskyddsmedlet på marknaden. 
Det är luktfritt och lämnar inte fläckar 
på det material som ska skyddas, säger 
Mats.

Lättapplicerat och miljövänligt

EFP finns både i pulverform och vat-
tenbaserat, samt är mycket lätt att app-
licera. Leverans av brandskydd i pulver-
form istället för färdigblandat i flaskor 
är i princip helt unikt på marknaden för 
brandskydd, vilket gör det än mer mil-
jövänligt, då man sparar in på onödiga 
transporter. Dessutom blir det betydligt 
billigare. Tack vare att EFP är giftfritt 
finns ingen märkningsplikt enligt Ke-
mikalieinspektionen. 

    – Vi har trots detta valt att ta fram 
säkerhetsdatablad som medföljer vid le-
verans. Efter att man sprayat EFP på de 
produkter som ska brandskyddas behöver 
det bara torka, sedan är skyddet komplett. 
Vi kan även via våra återförsäljare lan-
det över sköta själva appliceringen om 
så önskas, säger Mats.

Läs mer på
www.ecofireprotection.se

Nästa stora svenska exportprodukt

EFP AB har redan samarbetsavtal med en 
mängd kunder. Den mest namnkunniga 
är Nobelfesten som EFP brandskyddar till 
stora delar sedan 12 år tillbaka. 

    - I år har Mamma Mia – The Party, 
en krogshow som öppnar på Restaurang 
Rondo på Liseberg i höst, anslutit sig 
till vår kundkrets. Det har inneburit ett 
omfattande arbete att brandskydda hela 
restaurangen med rekvisita och inred-
ning, avslöjar Mats.

Framtiden ser ljus ut för EFP AB som 
förutom sin befintliga kundbas och sam-
arbetsavtal har en hel del stora projekt 
som drar igång i år, däribland märks sam-
arbeten med välkända Philip Morris och 
kanadensiska ezoBord. Förfrågningarna 
strömmar in via Google Ads, Amazon.
com och i höst kommer man även att 
finnas på Alibaba.com, Cashbackworld 
och Yandex.com. 

    - Jag har länge sagt att EFP är nästa stora 
svenska exportprodukt och det vidhåller 
jag med emfas en dag som denna. Vi har 
pausat google ADS annonseringen för 
tillfället eftersom vi inte hinner med alla 
förfrågningar, säger Mats. 

En börsnotering ligger också i planen, 
men på grund av rådande pandemi har 
denna skjutits på framtiden till 2021. Till 
dess fortsätter EFP att växa och samtidigt 
skydda miljö, djur och människor från 
såväl brand som livsfarliga giftämnen. 
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