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Blusdeken voor auto’s 
Elke autobrand is gevaarlijk en giftig. Een autobrand in 
een tankstation, autotunnel, parkeerplaats of veerboot 
kan een ramp zijn. Met het blusdeken voor auto’s kunt 
u de vlammen, rook en giftige dampen in een autobrand 
binnen enkele seconden indammen en binnen enkele 
minuten doven. Het is de enige oplossing die effectief 
kan omgaan met branden in elektrische auto's. 

Waar te gebruiken: 
 In parkeergarages en andere plaatsen met een 

hoge concentratie aan auto's. 
 Bij zowel benzinestations als oplaadpunten voor 

elektrische auto's. Bij een tankstation kan het 
voorkomen dat de brand zich uitbreidt naar de 
installatie. Bij laadstations is dit de enige oplossing 

die de brand in lithium aangedreven voertuigen 
snel en veilig kan isoleren. 

 In tunnels is het cruciaal om rook en giftige gassen 
van autobranden snel te isoleren, omdat deze een 
gevaar vormen voor mensen in de tunnel. 

 Veel auto's staan buiten de luchthaventerminals geparkeerd. In het terminalgebouw kunnen 
bagagewagens, vorkheftrucks en andere voertuigen brandgevaar opleveren. 

 Autowerkplaatsen en sleepdiensten. Auto's met fouten of auto's die onlangs bij een ongeval betrokken 
zijn geweest, hebben een grotere kans op zelfontbranding. 

Producteigenschappen 
De meeste autobranden worden gedoofd met schuim, poeder of water. Maar deze methoden werpen 
giftige dampen in de lucht en voeren gevaarlijke stoffen af in 
het grondwater. Autobranddekens niet. Ze isoleren rook 
onmiddellijk zonder giftige dampen of stoffen te verspreiden 
waardoor ze veiliger zijn voor mens en milieu. 

 Snel - isoleert vuur binnen enkele seconden 
 Effectief - blust brand binnen enkele minuten 
 Eenvoudig - kan door iedereen worden gebruikt 
 Milieuvriendelijk - geen giftige dampen of vloeistoffen 
 Universeel - werkt zelfs op elektrische auto's 
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2 Types: 

STANDAARD 
Code: BRIDGEH002 

Afmetingen: 6m x 8m - Gewicht: 28kg 
Geleverd in robuuste “SMARTBAG”. 
Ideaal voor ruimtes met een hoge concentratie 
aan auto's, zoals parkeergarages, autotunnels en 
autowerkplaatsen. 

PRO 
Code: BRIDGEH001 

Afmetingen: 6m x 8m - Gewicht: 28kg 
Geleverd in robuuste “SMARTBAG”. 
Geschikt voor professionele brandweerlieden en 
andere organisaties die mogelijk met meerdere 
branden te maken krijgen. Spoel de deken na 
gebruik eenvoudig af met water en berg hem op 
in zijn draagtas. 

Hoe te gebruiken: 
Sleep het autobranddeken over het brandende voertuig om 
de vlammen en dampen onmiddellijk te isoleren. De brand 
dooft snel door een gebrek aan zuurstof. Bij elektrische 
auto's blijven de lithiumbatterijen branden, zelfs zonder 
zuurstof of behandeling met normale brandblussers. Met het 
blusdeken voor auto’s kunt u het vuur isoleren totdat 
getrainde brandweerlieden het deken kunnen verwijderen. 

 Stap 1: Leg het blusdeken voor of achter het voertuig op 
de grond en rol het uit. 

 Stap 2: Pak de handgrepen vast en trek de blusdeken in 
één doorlopende beweging over de auto. 

 Stap 3: Zorg ervoor dat het blusdeken strak op de grond 
ligt en laat het minimaal 20 minuten liggen. 

     

De meest efficiënte manier om zelfs bij elektrische voertuigen autobranden te isoleren en te blussen. 

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.  


