FIRE KNOCK OUT
Bekämpar elden på några sekunder!
Fire Knock Out är en ny revolutionerande brandsläckare som bekämpar elden effektivare än
traditionella brandsläckare. Den är liten, lätt och mycket enkel att använda. Fire Knock Out reagerar
automatiskt när den kommer i kontakt med eld. Den slår ut elden innan den har en chans att sprida
sig och minimerar därmed följdskador oavsett om du är på plats eller inte. Produktens låga kostnad
och mycket effektiva funktion gör det möjligt att skydda personer och egendom från en av de värsta
faror man kan tänka sig: ELD!
n Enkel att använda n Liten och lätt n Reagerar direkt vid kontakt med eld n Fungerar utmärkt
både inomhus och utomhus n Fungerar ner till –22°C n Begränsar skadan n Innehållet är inte
skadligt för människor, djur eller miljö n 5 års garanti

Aktiv brandbekämpning

När varje sekund räknas

Minimala följdskador

FIRE PREVENTION PRODUCT
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FIRE KNOCK OUT
Bekämpar elden på några sekunder!
Olika bekämpnings/användnings områden: Fire Knock Out (FKO) är mycket unik eftersom den utlöses helt automatiskt
efter bara några sekunder då den antänds. Plastbehållaren är fylld med en effektiv eldsläckande vätska som sprids när
en kort och snabb stubin antänds och en mindre laddning utlöses. Så fort stubinen kommer i kontakt med eld briserar
behållaren. Elden bekämpas snabbt då syret tas bort och elden kvävs. Det är släckningsvätskan i behållaren som
fördelas i små vätskedroppar som kyler eldens mittpunkt, samtidigt täcks området över med en miljövänlig beståndsdel av
släckningsvätskan. Risken att elden återantänds reduceras till ett minimum. Hela processen är över på några få sekunder
och de överblivna plastdelarna kan lätt plockas upp och återvinnas. Ofta är det svårt att komma nära eldhärden och dessutom farligt pga. värme, rök och explosionsrisk. FKO används tack vare sin låga vikt professionellt av brandmän och polis.
Elden kan släckas snabbt och effektivt när FKO rullas eller kastas in i eldhärden från ett säkert avstånd. FKO är vattentät då
den korta aktiveringsstubinen är avskärmad med röd skyddsplast. FKO fungerar lika bra och
effektivt som vid ”traditionell” släckning av bränder.

Produkt information: Fire Knock Out (FKO) finns i 2 modeller 1,6 och 5,6. Modellnamnet anger mängden skumbaserat
släckmedel i liter. FKO kan bekämpa klass A (organiskt material som tenderar att glöda), klass B (flytande material) och
klass C (gas) bränder. FKO kan användas i slutna utrymmen såväl som vid utomhusbränder. Båda modellerna är utmärkta
för mobil användning. 5,6 modellen är försedd med ett plasthandtag så den är lätt att förflytta och kan hängas upp i förebyggande syfte. 1,6 är gjord främst för att användas i förebyggande syfte och ska monteras i utrymmen där brandrisken är
stor. Behållaren är hermetiskt tillsluten så smuts och fukt inte kan tränga in.

Användningsområden: FKO är en otroligt bra och effektiv brandsläckare som kan användas vid varierande situationer,
både som aktiv och passiv beskyddare. Exempel är bränder i hem, kontor, verkstäder, husvagnar, garage, ladugårdar och
båtar/fartyg såväl som lager, tankställen och skogsbränder. Eftersom produkten sköter sig själv är den perfekt vid bränder
som kan starta på oövervakade områden och sedan sprida sig snabbt.
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