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BRANDSKYDD / BRANDFILT
FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING
Den säkra lösningen för att bekämpa eld

PREMIUM-lösningen för att stoppa bränder på pallar, truckar och
andra industrimaskiner och för att förhindra spridning av eld.

Även lämplig för batteribränder
Hög temperatur motstånd (upp till 1300 C)
Multi-användning och återanvändning

* Bruksmodellskydd

Miljövänligt och resursvänligt
Snabb och intuitiv hantering
Hög slitstyrka och brandmotstån

brandfilt funktioner
Branden kvävs omedelbart efter applicering av VLITEX brandfilt. Vid batteribränder
fortsätter batteriet att brinna på ett kontrollerat sätt med en markant reducerad
omgivningstemperatur och rökproduktion. Tack vare den speciella silikonbeläggningen
minskars penetration av smuts, giftiga ämnen och syre.
Sparar resurser - VLITEX
brandfilt PREMIUM M *
kan användas flera gånger

Förhindrar effektivt
eldens spridning
till omgivande föremål
efter bara några sekunder

Hög slitstyrka tack vare
glasfibertyger med silikon
beläggning på båda sidor (max.
draghållfasthet: 2200 N / 5 cm)

Bromsar rökgasproduktion
lägre risk för rökförgiftning,
bättre synlighet och begränsade
röklukt på omgivande föremål.

Leverans i en smart transport
påse eller plastlåda för montering
på en vägg

Miljövänlig applikation
- inget förorenat släckvatten

Enkel hantering - effektiv prestanda!

Säker lagring

Speciella egenskaper för bränder
orsakas av litium-jon-batterier

Personliga design tillgängliga

Förebyggande åtgärder vid brand

Extremt långvarig och hög
temperaturbeständighet

För olika användningsområden i
olika storlekar

Applikation till pallar, maskiner,
truckar, lådor etc.
kväver elden inom några minuter
Filten kan tas bort efter branden
har släckts
Fleranvändning
(produkter utfört i PREMIUM M *)

Applikation för batteridrivna föremål
(bilar, gaffeltruckar,städmaskiner etc.):
Utvecklad för batteribränder (speciell glasfiber,
tätt vävd och med en beläggning av silikon)
Förhindrar spridning av eld
till omgivande föremål
Kontrollerad brand med minskad
temperatur och rökgasproduktion
Fördröjer och omsluter den termiska rusningen
av battericeller (situation-relaterade)

* Bruksmodellskydd

Förbättrar arbetsmöjligheterna/räckvidden
för brandkåren

Överblick på

brandfilt:

Personliga lösningar är tillgängliga på begäran - tveka inte att fråga!
Produktblad

Material

brandfilt / huva

Belagt glasfibertyg
baserat på kvalitetskrav
(S eller M)

brandfilt / Täcke

brandfilt / Täcke

Grundmaterial:
550 g/m2 belagt glasfibertyg
med silikonbeläggning på
båda sidor

Grundmaterial:
550 g/m2 hög temperatur
belagt glasfibertyg med
silikonbeläggning på båda sidor

Anslutning: Brandhämmande
sytråd

Anslutning: Brandhämmande
sytråd

Fästrem & handtag:
550 g/m2 belagt glasfibertyg
med silikonbeläggning på
båda sidor

Fästrem & handtag:
550 g/m2 hög temperatur
belagt glasfibertyg med
silikonbeläggning på båda sidor
handtag med röd silikonbeläggning,
valfritt andra längre rött handtag

Temperature resistance

Konstant från 660 C till 1300ºC

Konstant från till 660ºC
(upp till 1000ºC under en kort tid)

Konstant från till 1000ºC
(upp till 1300ºC under en kort tid)

Re-usability

Flera gånger

Flera gånger

Flera gånger - även lämplig
för batteribränder

Maintenance

Nej

Nej

Nej

Resistance to cold,
heat and weather

Ja

Ja

Ja

Pallbur

Pallbur

Standard
Sizes

Versions

Storlek och form
på förfrågan

Filten finns i en rektangulär
PVC-låda eller en vattentålig
(500d PVC presenning) väska.

* Registrerat verktygsmodellskydd

** 500d PVC tarpaulin

Filten finns i en rektangulär
PVC-låda eller en vattentålig
(500d PVC presenning) väska.

Filten finns i en rektangulär
PVC-låda eller en vattentålig
(500d PVC presenning) väska.

Potentiella användningsområden
VLITEX s brandfiltar är universellt användbar och kan
kväva eller dämpa olika typer av bränder.
Genom att tillverka dem efter personliga mått kan
de anpassas perfekt till alla speciella krav.

Brandkår

Parkeringsplatser och
parkeringsgarage

Underjordiska parkeringsplatser

Bilverkstad

Bensin- och laddstationer

Hamn- och färjeparkeringar

Väg- och motorvägsföretag

Industri och maskiner

Laststationer för truckar

Hushåll, t.ex. kök

Lager och pallar

Konsultation & försäljning:
Nordic Fire Protection AB
Flyttfågelsgatan 30
262 57 Ängelholm
Sverige

Web: www.nordicfireprotection.se
Mail: info@nordicfireprotection.se

och många fler...

