Blusdeken voor elektrische fiets
Brand is een van de meest voorkomende oorzaken van schade aan fietsenstallingen, fietsparkings en
andere magazijnen. Met het blusdeken voor elektrische fietsen kunt u de vlammen, de rook en giftige
dampen binnen enkele seconden isoleren en de brand binnen enkele minuten blussen. Het werkt effectief
op elektrische fietsen, kleine voertuigen en machines en is de enige oplossing die ook werkt op voertuigen
met lithiumbatterijen.

Waar te gebruiken:









Als een brand in een fietsenstalling begint, is het van cruciaal
belang dat het vuur en de rook onmiddellijk worden geïsoleerd
om te voorkomen dat de installatie wordt beschadigd en dat
de brand zich verspreidt.
In fietsparkings bij treinstations is het essentieel dat elke
brand snel wordt geïsoleerd en gestopt om onoverzichtelijke
schade en stilstand te voorkomen.
In de fietsenstallingen van bedrijven, ziekenhuizen en parkings
moet overal een blusdeken voor elektrische fietsen, elektrische
steps of andere machines met oplaadbare batterijen
gemakkelijk beschikbaar zijn.
Fietsverkooppunten en plaatsen waar elektrische fietsen verhuurd worden.
Privéwoningen waar een elektrische fiets wordt opgeladen.

Producteigenschappen
Traditionele blusmethoden, zoals schuim, poeder en water, laten
giftige dampen en gevaarlijke stoffen vrijkomen, wat personeel in
gevaar brengt, materiaal beschadigt en uitgebreide opruiming
vereist. Met een blusdeken voor elektrische fietsen kunt u giftige
rook en vuur binnen enkele seconden isoleren en zo uw
productietijd beschermen.






Snel - isoleert vuur binnen enkele seconden
Effectief - blust brand binnen enkele minuten
Eenvoudig - kan door iedereen worden gebruikt
Voorraad- en gebruiksvriendelijk - geen giftige dampen of
vloeistoffen
Universeel - effectief op voertuigen en machines, zelfs
elektrische
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Type:
STANDAARD 3X3
Code: BRIDGEH011
Afmetingen: 3m x 3m - Gewicht: 10kg
Geleverd in robuuste “SMARTBAG”.
Ideaal voor fietsenstallingen, magazijnen en andere
werkplekken met elektrische fietsen, kleine voertuigen en
machines.

Hoe te gebruiken:
Sleep het fietsbranddeken over de brand om de vlammen en
dampen onmiddellijk te isoleren. De brand dooft snel door
een gebrek aan zuurstof. Bij lithiumbatterijen blijft het vuur
branden, zelfs zonder zuurstof of na behandeling met
normale brandblussers. Met het blusdeken voor elektrische fietsen kunt u het vuur isoleren totdat de
batterij met water kan worden overspoeld. We raden aan dat onze blusdekens alleen door professionele
brandweerlieden worden verwijderd.




Stap 1: Leg het blusdeken voor of achter de fiets op de grond en rol het uit.
Stap 2: Pak de handgrepen vast en trek de blusdeken in één
doorlopende beweging over de fiets of machine.
Stap 3: Zorg ervoor dat het blusdeken strak op de grond ligt en laat
het minimaal 20 minuten liggen.

De meest efficiënte manier om brand aan elektrische fietsen, kleine
voertuigen en machines, zelfs elektrische 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.
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