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“EXTREME” blusdeken 
Zelfs een kleine brand kan enorme schade aanrichten. Als het uit de hand loopt, kunnen de gevolgen 
desastreus zijn. Met het “Extreme” blusdeken kunt u de vlammen van een kleine brand binnen enkele 
seconden stoppen en deze binnen enkele minuten volledig doven, eenvoudig, veilig. Het is ook de enige 

oplossing die effectief kan omgaan met branden in kleine lithiumbatterijen. 

Waar te gebruiken: 
 Bij hoge temperaturen, open vuur en bakolie kunnen branden 

in grootkeukens uitbreken. Het “Extreme” blusdeken moet in 
elke keuken gemakkelijk bereikbaar zijn opdat het personeel zo 
een brand snel kan isoleren voordat hij extra schade 
veroorzaakt of levens in gevaar brengt. 

 Laboratoria en testcentra bevatten vaak brandbaar materiaal 
of explosieve stoffen. Daarom is het essentieel dat kleine 
branden onmiddellijk worden gestopt om ervoor te zorgen dat 
ze zich niet verspreiden. Een “Extreme” blusdeken moet 
gemakkelijk bereikbaar zijn op elke verdieping en in de buurt 
van explosief materiaal. 

 Kantoren en andere industriële ruimtes lopen een hoog 
brandrisico door de aanwezigheid van gereedschappen, 
elektronica en andere apparatuur. Het is van cruciaal belang 
om onmiddellijk te voorkomen dat kleine branden zich 
verspreiden naar ander brandbaar materiaal in de buurt. 

 Auto en andere werkplaatsen lopen een verhoogd 
brandgevaar door de aanwezigheid van elektrisch 

gereedschap, elektronica, lithiumbatterijen en gemorste 
olie of benzine. Een “Extreme” blusdeken moet gemakkelijk 
bereikbaar zijn zodat elk klein vuur snel kan worden geïsoleerd. 

Producteigenschappen 
Traditionele brandblussers, zoals schuim en water, geven giftige dampen af in de lucht en gevaarlijke 
vloeistoffen op de grond, wat personeel in gevaar brengt, apparatuur beschadigt en een uitgebreide 
schoonmaak nodig heeft. Een “Extreme” blusdeken doet dat niet en het stelt u ook in staat de rook 
onmiddellijk te verminderen om zo mensen en eigendommen tegen de dampen te beschermen. 

 Snel en effectief - werkt binnen enkele seconden 
 Eenvoudig - kan door iedereen worden gebruikt 
 Schoon - geen waterschade 
 Milieuvriendelijk - geen giftige dampen of vloeistoffen 
 Universeel - werkt zelfs op kleine elektrische batterijen 
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Type: 

EXTREME 
Code: BRIDGEH003 

Afmetingen: 1,6m x 1,6m - Gewicht: 2kg 
Geleverd in robuuste “SMARTBAG”. 
 

Hoe te gebruiken: 
Plaats het “Extreme” blusdeken over het 
brandende object om de vlammen te isoleren. 
De brand gaat onmiddellijk doven bij gebrek 
aan zuurstof. Lithiumbatterijen blijven branden, 
zelfs zonder zuurstof of behandeling met 
normale brandblussers. Met het “Extreme” 
blusdeken kunt u het vuur isoleren totdat de 
batterij met water kan worden overspoeld. 

 Stap 1: Trek aan de handgrepen om de “SMARTBAG” snel te openen en het branddeken los te maken. 
 Stap 2: Plaats of werp het blusdeken voorzichtig bovenop het brandende object. 
 Stap 3: Zorg ervoor dat het blusdeken strak om het brandende voorwerp zit en laat het minimaal 20 

minuten liggen. 

 

     

Het is gewoon de veiligste, snelste, schoonste en meest milieuvriendelijke manier om brand te stoppen. 

Brand in lithium-ion batterijen: 

Als je elke 2-15 seconden sterk zoemende geluiden hoort, heb je een “thermal runaway”. Laat het 
blusdeken liggen totdat het geluid stopt. “Thermal runaway” is een klein vuur dat van cel naar cel gaat. Het 
blusdeken zal voorkomen dat de kleine brand zich elders verspreidt. 

  


