
Blustoestellen

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Rue de l’Eglise 42 - 4710 Lontzen (Herbesthal)
087 88 02 42
087 88 37 66

BTW BE 0445 433 502  -  RPR Eupen 

Fabricatie, verkoop en service van blustoestellen sedert 1954

Wij behouden het recht om alle technische gegevens
van onze apparaten te wijzigen zonder verwittiging.
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info@importex.be
www.importex.be

De apparaten zijn conform: Benor, ANPI, EN3.

Werking 

Door de knijpkraan in te drukken, wordt CO2 

uitgespoten in de trechter waar het verandert in 

sneeuw en mist. Zijn doeltreffendheid versterkt 

wanneer men de vlammen aan de basis aanpakt 

met een ononderbroken straal op een afstand van 

± 1 m - 1,5 m.

Constructie

Het blustoestel met CO2 bestaat uit een glasfl es in aluminium onder constante 

druk, offi cieel gecontroleerd en gevuld met vloeibaar CO2. Het is voorzien van een 

handgreep met knijpkraan voor onmiddellijk openen of sluiten. Een hoge drukslang 

brengt de vloeibare CO2 in een speciale trechterbuis. Voor de kleine toestellen is deze 

trechterbuis zonder slang, rechtstreeks aan het handvat bevestigd. De goede werking 

van het blustoestel wordt gegarandeerd indien een jaarlijks nazicht van het toestel en 

zijn toebehoren uitgevoerd wordt door onze technische dienst.

• KLASSE B
ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, olie, mazout, vernissen, ether, ...

• KLASSE C
ontvlambare gassen zoals aardgas, propaan, acetyleen ...

ELEKTRISCHE RISICO’S: HOOG- EN LAAGSPANNING, COMPUTERS, ...
NIET TOXISCH.

Te gebruiken bij branden van:

Gebruik

+  Wij adviseren dit CO2-blustoestel voor 
ondernemingen die ontvlambare vloeistoffen 
behandelen of opslaan, voor elektrische 
installaties, voor telefooncentrales, computers, 
laboratoria, keukens, garages, enz...

+  Het blusmiddel is zuivere koolstofdioxide 
dat volledig verdampt na het doven. 
Op die manier vermijdt men vervuiling 
of beschadiging aan mechanische 
precisieapparatuur. Dit blusmiddel, niet 
elektrisch geleidend, mag gebruikt worden op 
alle installaties onder spanning. Blusapparaten 
met CO2 zijn ongevoelig voor koude.

+  Men kan de straal onderbreken op ieder 
ogenblik door de knijpkraan los te laten zodat 
men CO2 bespaart.

1550 QE 1520 QE

LADING CO2 5 KG 2 KG

DIAMETER 140 MM 98 MM

HOOGTE 750 MM 600 MM

GEWICHT 13,5 KG 5,5 KG

RATING 89 B 34 B

BLUSEENHEID 1/2 0

Blusproces

De vuurhaard wordt plots bedekt met een wolk koolzuursneeuw die 

hem afsluit van de zuurstof uit de lucht en zo het vuur dooft. Bovendien 

wordt door de koude (-79°C) - verwekt door de verdamping van de 

koolzuursneeuw - de vuurhaard afgekoeld wat verdere verbranding uitsluit.

Tip: Niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C.

Blustoestellen met koolstofdioxide: 
kleurloos - reukloos - proper

1550 QE - 1520 QE

GARANTIE

GARANTIE

10 JAAR
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