Heta arbeten

Brandsläckarkärror
Med heta arbeten avses en tillfällig arbetsplats där det utförs
svetsning, skärning, lödning, slipning och annat arbete som
medför uppvärmning eller gnistbildning. För att uppfylla försäkringsbolagens särskilda brandkrav vid heta arbeten måste
minst två 6 kg pulversläckare finnas på plats. Klassningen på
släckarna ska lägst vara 34A 233B.

Presto Brandsäkerhet AB är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom brandskydd med tillhörande rikstäckande
service. Våra produkter håller hög kvalitet och är godkända
enligt marknadens föreskrifter. För just heta arbeten kan Presto
erbjuda två typer av släckarkärror beroende på vilket behov
man har och hur arbetsplatsen är utformad.

Presto släckarkärra - mobil
Liten och smidig släckarkärra med hopfällbart handtag.
Lämpar sig när man behöver vara mobil och enkelt kunna
lyfta kärran in och ut ur servicebilen. Kärran har massiva hjul
och är lätt att hantera. På kärran finns det plats för två 6 kg
eller två 6 liters släckare. Kärran är utrustad med fastspänningsband och har rör med plats för brandfilt och handskar.

Presto släckarkärra
Presto släckarkärra är kompakt, robust och försedd med stora
kraftiga hjul, vilket gör den lätt att ta med ut på arbetsplatsen.
Den är lämplig vid heta arbeten vid takläggning* då krok
för bygghiss finns. Kärran har plats för två stycken 9-12 kg
pulversläckare och tar alla varianter av brandsläckare. Den är
utrustad med fastspänningsband och har rör med plats för
brandfilt och handskar. CE-godkänd.
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Höjd
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Höjd

Bredd

Djup

Vikt

9726

725-1125 mm

490 mm

265 mm

7 kg

97250

920 mm

355 mm

560 mm

11 kg

* Vid takarbeten ska det finnas två 6 kg pulversläckare med lägst klassning
34A 233 BC, vattenslang med vattentillförsel alt. en 6 kg pulversläckare 		
med klassning 34A BC, strålkastare, brytverktyg (ex. kofot), telefon/radio för
kommunikation.

Observera att brandsläckare inte ingår till släckarkärror. Vi erbjuder dock ett brett sortiment av brandsläckare av olika typer, storlekar
och utföranden. Kontakta oss för mer information eller besök www.presto.se.

Svetshandskar
Svetshandske med fingertoppskänsla. Lämpar sig vid varma
arbeten som t.ex. TIG-svetsning. Handsken är sydd i getnarv
av högsta kvalitét och har en 10 cm lång krage i nötspalt.
Handsken är sydd med värmetålig kevlartråd. Dubbla sömmar
på utsatta ställen. Resår vid handled för bättre passform. Total
längd: 31 cm.
Material: Getnarv/Nötspalt
Funktioner: Krage, Resår, Kevlarförstärkta sömmar.
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Benämning		

7267

Svetshandske, par		

Svetsmattor
Skyddsfilt för användning vid »Heta arbeten« och andra
tillfällen då ett obrännbart skydd behöver användas.
Svetsmattan är tillverkad i ren glasfiber som nålats samman
utan tillsatser av bindmedel eller andra kemikalier som kan
förorsaka skadliga gaser eller andra emissioner.
Mjuknar vid 600°C och smälter vid 950°C. Fuktar
man den och så länge vatten finns i matten, ca 1500°C.
Andra fördelar:
• Lätt att forma
• Finns i ett flertal standardstorlekar
• Okänslig för de flesta kemikalier
• Goda rivhållfastighetsegenskaper
• Fördelaktigt pris
• Går att använda flera gånger
Teknisk specifikation
Nålad filt av glasfiber (glastyp »E«)
Medelfiberlängd: ca 30mm
Medeldiameter: ca 6/1000mm
Inga tillsatser
Rullbredder: 1 meter
Rullängder: 20 och 50 meter
Konfektionerade standardstorlekar finns på lager
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Storlek

Tjocklek

44203

Svetsmatta Rockweld

20m (rulle)

10mm

44204

Svetsmatta Rockweld

50m (rulle)

5mm

44207

Svetsmatta Rockweld

1x2m

5mm

44208

Svetsmatta Rockweld

1x2m

10mm

Brandfilt
Brandfilt tillverkad av glasfiberväv och försedd med två handtagsstroppar i svårantändligt textilmaterial.
Brandfilten är framtagen med höga krav på både kvalitet och
säkerhet för användaren och är testad och certifierad enligt
SS-EN 1869. Glasfiberväven är belagd med ett brandhärdigt
skikt som hindrar brännbara gaser från att tränga igenom
väven. Den ökade tyngden gör dessutom att filten lättare
ligger kvar och kväver brandhärden.
Anpassad för våra släckarkärror och levereras därför utan
förpackning.
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Storlek

Vikt

44262

Brandfilt utan förpackning

1,5 x 1,8m

1,3 kg

Utbildning »Heta arbeten«
Vi erbjuder även ett brett utbildningsprogram, bland annat
för Heta arbeten. Utbildningen sker enligt SBF kursplan och
med SBF-certifierad instruktör som ger tidsbegränsat (5 år)
certifikat från SBF. Avsedd både för personal som utför heta
arbeten och för brandvakter vid heta arbeten.
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Läs mer på www.presto.se/utbildning/
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