
SPRAY gaśniczy ReinoldMax 500 ml  

Nadaje się do gaszenia wszelkiego rodzaju pożarów w domu, ogrodzie, 

saunie, biurze, samochodzie lub na pikniku. Możliwe jest ugaszenie nawet 

zapalonej odzieży, łatwopalnego ognia z metalu lub urządzeń elektrycznych 

do 1000 V, zachowując bezpieczną odległość 3-4 metrów. Łatwy w użyciu 

dla wszystkich, zalecamy trzymanie tego produktu w widocznym miejscu, 

abyś mógł go natychmiast zgasić w razie pożaru. Dostawcy surowców do 

produkcji Producenci europejscy spełniający normy jakości ISO. Środek jest 

ważny przez 3 lata.  

 

Dane techniczne: Waga (netto):  500 g, Waga (brutto):  650 g 

Zakres temperatur:  0ºC… + 50ºC  

Minimalna temperatura robocza jest zaznaczona na spodzie każdego opakowania. 

ReinoldMax tej pojemności jest przeznaczony do użytku domowego, więc minimalna 

temperatura wynosi zwykle 0ºC.  

Klasa pożaru: 3A 13B 5F E 

Czas pracy:  19 sekund 

Zasięg działania:  3-4 m 

Wymiary (średnica x wysokość):  66 x 218 mm. 

Gaśnicze:  AFFF piany gaśniczej gaśnicze media:  azot. 

Ciśnienie w zbiorniku:  20 ° C t: 1,0 MPa. 

Konstrukcja zbiornika :  Aluminiowy monoblok, cylindryczny, strona wewnętrzna pokryta 

powłoką antykorozyjną, a strona zewnętrzna zagruntowana i pomalowana. Przechowywać w 

pozycji pionowej. 

Przeznaczenie: w domach, biurach, domkach letniskowych, w ruchu, jako dodatkowy środek 

gaśniczy w samochodach. Istnieje możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych do 1000 V.  

ReinoldMax 500 ml został przetestowany w  laboratorium MPA Dresden GmbH  . 

Zgodny z BS: 6165: 2002, laboratorium BSI 

Test diaelektryczny wodnego środka gaśniczego ReinoldMax 500 ml został pomyślnie 

przeprowadzony w laboratorium IBExU . Raport nr. IB-05-8-036. 

Znany i stosowany na całym świecie. ReinoldMax 500ml 

Spray do gaszenia ReinoldMax 500ml zawiera mieszaninę wody i środka gaśniczego 

pianowego AFFF, który tworzy chłodzenie powierzchni i efekty impregnacji powierzchni. 

Pozostałości środka gaśniczego nie wpływają na skażenie środowiska (w przeciwieństwie do 

gaśnic proszkowych). Produkt gaśniczy jest przyjazny dla środowiska, łatwy w użyciu i 

niedrogi. Stosowany do wszystkich rodzajów pożarów, w tym urządzeń elektrycznych do 

1000V. Dłuższy czas rozpylania do 25 sekund. Środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza typu 

AFFF produkowana przez DuPont. Najlepszy możliwy środek gaśniczy do aerozolowego 

sprayu gaśniczego. Czynnik napędowy azot. Korpus ReinoldMax to aluminiowa puszka 

pokryta warstwą antykorozyjną. Butelka z powodzeniem przeszła testy korozyjne, a 

dodatkowo producent gwarantuje 3-letni okres trwałości. Wszyscy dostawcy surowców są 

właścicielami certyfikatów ISO producentów europejskich. 

http://www.mpa-dresden.de/
http://www.ibexu.de/


 

 
 

  3A 13B 5F E 

   Instrukcja uruchomienia 

1. Zachowaj spokój, jeśli wybuchnie pożar. 

2. Zadzwoń na nr 911 lub 998 

3. Chwyć gaśnicę jedną ręką zdejmij pokrywę 

4. Skieruj dysze na ogień, naciśnij przycisk, aby rozpocząć gaszenie. 

5. Zachowaj bezpieczną odległość 2 metrów. 

Przy gaszeniu urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V zachować odległość min 1m. 

Dane techniczne REINOLD MAX 

Waga netto: 500g Waga brutto: 650g 

Zakres temperatur: 0ºC… + 50ºC 

Klasy ognia: 3A,13B,5F,E Ciągły czas pracy: 25 sek. 

Zasięg działania: 3-4m Wymiary: 74x263 [mm] 

Środki wypełniające: woda, koncentrat pianowy, azot gazowy 

Ciśnienie w butli przy 25ºC t: 1,0 MPa 

Surowce: Aluminiowy, niespawany mono-kształtny kształt cylindra, wewnątrz pokryty 
warstwą epoksydową antykorozyjną, zagruntowany i pomalowany na zewnątrz. 

Testowane bezpieczeństwo i jakość z MPA Dresden i certyfikowana przez EPETAM. 

DYSRYBUTOR: 

 

 

 

 

 

Zobacz również Spray gaśniczy Rainold Max 750 ml lub Czujka Dymu RM 

http://sklep.fireshop.pl/500-spray-gasniczy-czujki

