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SAFE 500 to uniwersalny środek gaśniczy w formie sprayu 

zaprojektowany pod kątem gaszenia pożarów typu A, B, F 

oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V. 
 

Spray jest przeznaczony przede wszystkim do gaszenia pożarów 

w gospodarstwach domowych (zapalenie się tłuszczu w kuchni, 

zwarcie instalacji elektrycznej, kominki, grille itp.) jednak 

doskonale sprawdzi się również w domkach letniskowych 

i altankach. Może stanowić ciekawą alternatywę dla gaśnicy np. w 

przyczepach, samochodach kempingowych, na stanowiskach 

pracy, czy też w biurach lub warsztatach samochodowych. 
 

Specjalny koncentrat piany AFFF użyty w sprayu to 

biodegradowalny i nietoksyczny wodny roztwór środków 

powierzchniowo czynnych. Piana tworzy tzw. film wodny, który 

bardzo szybko odcina dopływ tlenu, zduszając płomienie 

i zabezpieczając przed nawrotem palenia. 
 

SAFE 500 jest lekki, kompaktowy i poręczny. Niezawodność oraz 

prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu, czy 

lakieru do włosów) umożliwiają szybką interwencję w każdych 

warunkach. Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy 

i składowania (-20 ~ +50°C), 24 miesięczna gwarancja oraz 10 

letnia żywotność środka gaśniczego. 
 

ZASTOSOWANIE 

Przeznaczony do gaszenia pożarów typu A, B, F; szczególnie 

użyteczny, gdy wymagane jest bardzo szybkie stłumienie pożaru. 
 

Grupa pożaru 

A 
pożary ciał stałych (np. drewna, papieru, słomy, 

węgla, gumy, tekstyliów, tworzyw sztucznych itp.) 

B 

pożary cieczy palnych i substancji topiących się w 

wysokiej temperaturze (np. benzyna, olej napędowy, 
oleje, farby, alkohol itp.). 

F pożary tłuszczów i olejów jadalnych 

 sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V 
 

ZALETY 

▪ Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B, F) 

▪ Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V 

▪ Ekologiczny i nieszkodliwy koncentrat piany AFFF 

▪ Bardzo prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu 

dezodorantu, czy lakieru do włosów) 

▪ Poręczna konstrukcja, niewielkie wymiary i waga 

▪ Szeroki zakres temperatur pracy i składowania (-20 ~ +50°C) 

▪ Wysoka wydajność i długi czas działania 

▪ 24 miesiące gwarancji i 10 letnia żywotność środka gaśniczego 
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DANE TECHNICZNE 

Zastosowanie pożary typu A, B, F 

Skuteczność gaszenia 3A, 13B, 5F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V 

Rodzaj środka gaśniczego koncentrat piany AFFF 

Ciśnienie robocze 10 bar; w temp. 25°C 

Czas działania ±19 sek. 

Czynnik roboczy azot (N) 

Zasięg ±3 ~ 4 m, optymalna odległość gaszenia 1 m 

WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA 

Zakres temperatur pracy -20 ~ +50°C 

Zakres temperatur składowania -20 ~ +50°C 

PARAMETRY MECHANICZNE 

Wymiary (średnica i wysokość) 66 x 218 mm 

Waga 650 g 

Ilość środka gaśniczego 500 ml 

Gwarancja 24 miesiące, od daty produkcji 

Żywotność środka gaśniczego 10 lat, od daty produkcji 

Opakowanie puszka aluminiowa 

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA 

Zgodność z normą BS 6165: 2002 

Testy MPA Dresden GmbH, TÜV, EQC 

 
* w rozumieniu prawa spray gaśniczy nie jest traktowany, jako gaśnica i może stanowić jedynie jej alternatywę. 


