VLITEX

BRANDFILT

Effektiv brandfilt mot eld och rök
En Brandfilt för användning på brinnande (E-) bilar, SUV’s, motorcyklar och
andra (E-) fordon / saker.
■ Hög temperaturbeständighet (over 1300° C)

■ Snabb och lätt hantering
■ Hållbart, miljö- och resursvänligt

■ Återanvändbar (modell PREMIUM M)
■ Kan användas för elbilar
(modell Premium M)

■ Extremt hög draghållfasthet

Bruksmodellskydd

Funktioner för Vlitex Brandfilt
Tack vare silikonbeläggningen på VLITEX brandtäcke
minskar penetrationen av smuts, toxiner och syre - elden
kvävs eller avgränsad, vid batteribrand, bränder ner på
ett kontrollerat sätt under brandfilten med betydligt lägre
rumstemperatur och rökutveckling.
■ Förhindrar spridning av eld till omgivande objekt
effektivt efter bara några sekunder
■ Isolerar rökutveckling betydligt - detta innebär att
biltrafiken kan frigöras igen snabbare
■ Miljövänlig applikation - ingen förorening som med
vatten- och pulversläckare. Begränsar
föroreningsområdet
■ Sparar resurser - VITEX brandfilt PREMIUM M kan
användas flera gånger (Hållbarhet)
■ Rena brandmän och rena miljö
■ Leverans i en smart transportpåse eller plastlåda för
montering på väggen
■ Extremt hög draghållfasthet tack vare glasfibertyg på
båda sidor med silikonbeläggning
(max Draghållfasthet: 2200 N / cm 5)

Lätt att använda tack vare den innovativa och intuitiva utfällningsmekanismen

Öppna flikarna och håll i de
röda handtagen.

Gå utåt med de röda handtagen.

Gå fram i förskjuten riktning och dra
filten över fordonet

Applikationer med konventionellt drivna fordon:

Applikationer med el- eller hybridfordon:

■ Kväver elden inom några minuter

■ Förhindrar att elden sprids till omgivande
objekt

■ Filten kan tas bort efter att elden kvävts
■ Kan användas flera gånger (Modell PREMIUM M)

■ Kontrollerad branden och reducerad
omgivningstemperatur och minimal rökutveckling
■ Försenar och / eller kväver (beroende på
situationen) förbränningsprocessen för
battericeller
■ Ökar handlingsutrymmet för Räddningstjänsten

www.vlitex.com

VLITEX Brandfilt i aktion
Individuella lösningar på begäran - fråga oss!
Produktdatablad

VLITEX Brandfilt
för mindre områden

VLITEX Brandfilt
PREMIUM S

VLITEX Brandfilt
PREMIUM M*

Material

Belagd glasfiber

Grundmaterial:
550 g / m2 Glasfibertyg med
dubbelsidig
Silikonbeläggning

Grundmaterial:
560 g / m2
Högtemperatur
glasfibertyg med
silikonbeläggning på
båda sidor

Brandsäker sytråd
Fästrem och handtag:
550 g / m2 Glasfiber
tyg med dubbelsidig
Silikonbeläggning

Brandsäker sytråd
Fästrem och handtag:
550 g / m2 Glasfiber
tyg med dubbelsidig
Silikonbeläggning

Temperaturbeständighet

Konstant upp till 660 °C

Konstant upp till 660 °C
(under en kort period
1000 °C)

Konstant upp till 1000 °C
(under en kort period
1300 °C)

Återanvändbarhet

En gång

En gång

Flera gånger

Underhåll

Ingen

Ingen

Ingen

Kyla, värme och
väderbeständig

Ja

Ja

Ja

Norm

DIN EN 1869:2019-10

—

—

Storlekar

120 × 120 cm
120 × 180 cm
160 × 180 cm

600 × 800 cm
120 × 180 cm
160 × 180 cm

600 × 800 cm
360 × 320 cm
440 × 480 cm

Vikt

0,6 kg
0,9 kg
1,25 kg

ca. 25 kg

ca. 26 kg

Förpackningsstorlek

n/a

Tillbehör

Filt i rektangulär PVClåda eller ovala
nylonpåsar tillgänglig

* Bruksmodellskydd

Ca. 80 x 20 cm
Filt i rektangulär
PVC-Box eller
Vattenavvisande
väska tillgänglig.

** 500d PVC Presenning
www.vlitex.com

Ca. 80 x 20 cm
Filt I rektangulär PVC- Box
eller vattenavvisande väska
tillgänglig

Möjliga användningsområden
VLITEX brandtäcke kan användas universellt och kvävas eller
avgränsar en mängd olika bränder.
Genom att tillverka enligt individuella mått kan det
anpassas perfekt till alla speciella krav.

Räddningstjänsten

Parkeringsplatser & hus

Parkerings källare

Bilverkstad

Väg &
Motorvägsföretag
Bensinstationer & E-Stationer

Laddningsstationer för trucks

Flyg & hamnar P-platser

Industri & Maskiner

Privat hushåll och Restaurant

Lager och varor

Konsult & försäljning
Mahrt & Wolf AB
Östersjögatan 8
252 71 Råå
Sweden

Tel:

+46 725 650 081

E-Mail: rmfrederiksen@gmail.com
Web:
www.schwender-gmbh.com / www.vlitex.com

VLITEX

Och många fler ...

