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Schuimblusser “PASTOR” met drukpatroon en additief 

Schuimblusser “BGS F6” 
Een apparaat gevuld met schuim dat bestaat uit additieven en schuimconcentraten gemengd met 
gedemineraliseerd water. De levensduur van het schuim wordt zo verlengd tot 6 jaar. Het apparaat wordt 
door zijn zachte blusstraal bijzonder aanbevolen in kantoren, hotels, showrooms en in privéwoningen. 
Omwille van zijn dovende kwaliteiten voor vetbranden ook geschikt voor grootkeukens en kantines. 

Product- en prestatie-eigenschappen 
 Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, met CE-keuring 
 Brandblusser vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal uitwendig bedekt met robuuste polyesterhars 

poederbedekking 
 Schuimblussers met hoge kwaliteit, duurzame binnenbekleding tegen corrosie, vrij van zware metalen 
 Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van 

synthetisch rubber 
 Roterend spuitpistool met blusslang voor gerichte, geregelde en 

milieuvriendelijke uitvoer van blusmiddel 
 Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimum afstand 

van 1m 
 Voor vloeistofbranden van enige omvang is deze blusser bijzonder 

geschikt 

 Geschikt voor brandklasse F 
 Het blusmiddel heeft een impregnerende werking op de vuurhaard 

en omgeving waardoor herontbranding nagenoeg onmogelijk is 
 Intuïtief en dus snel toepasbaar: vrijgeven, optillen – klaar! 
 Grote, gebruiksvriendelijke vulopening 
 De sproeinevelspuitmond verzekert maximaal gebruik van het 

blusmiddel 

 Volledig biologisch afbreekbaar BIO blusschuim met lange 
opslagstabiliteit 

 Glasvezelversterkt, speciaal hoogwaardig kunststoffen 
ventiellichaam 

 Alle ventiel onderdelen met gestandaardiseerde schroefkoppeling 
 Intern CO2 gaspatroon met PE-bekleding en M18 schroefdraad 
 Brandblusserhouder: voetring beschermt het apparaat tegen 

corrosie en beschadigingen en garandeert hoge stabiliteit 
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Bedieningsinstructie  

 Borgpen A uittrekken 

 Door de handgreep B op te tillen, activeert de percuteerpin 

C automatisch het CO2 drukpatroon D 
 CO2 stroomt abrupt in de behuizing 

 De verhoogde druk mengt het schuimconcentraat E met het 

gedemineraliseerd water en stuwt het schuim door de pijp F 

 Via de slangmontage G komt het schuim in het spuitpistool 

H dat zorgt voor een doelgerichte en geregelde 
brandbestrijding 

 Blusser naar vlammenbasis richten en knijpkraan H 

indrukken waardoor het schuim door de slang G naar buiten 
gaat 

 

TECHNISCHE GEGEVENS “BGS F6” 

Type BGS F6 

Code BGS 400023 

Brandklasse A, B, F en E tot 1000 V 

Rating 34A – 233B – 40F 

Type blusmiddel Impregnerend schuim  

Hoeveelheid blusmiddel 6 L 

Samenstelling blusmiddel 
Water : 5 L 
Additief ASX : 0,9 L 
Schuim BSX : 0,1 L 

Drijfstof CO2 

Werkdruk 16 bar 

Spuitduur 50 seconden 

Werplengte 5 m 

Temperatuurbereik 0°C – +60°C 

Gewicht 10,8 kg 

Hoogte 545 mm 

Hoogte 444 mm 

Breedte 250 mm 

Diameter 170 mm 

Bluseenheid 1 
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