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Med en brandfilt kväver man snabbt och 
effektivt mindre bränder i t ex kläder, 
textilier, sängar och andra vågräta ytor. 
Brandfilten kväver också brand på stek-
hällar och i grytor och stekpannor. 
Förpackningen hängs upp på väggen och 
vid brandtillbud drar man med ett enkelt 
handgrepp i de svarta banden för att få ut 
duken. 
Dafo har ett brett sortiment brandfiltar  
i olika material och storlekar. Som ett 
komplement till brandfiltarna finns även 
svetsduk och svetsdraperier för skydd vid 
heta arbeten. 

Tillverkad i brandhärdig glasfiberväv 
Det vanligaste och mest lämpliga materialet i 
brandfiltar är glasfiber. Det motstår temperaturer  
på upp till 500oC, vilket gör att den med fördel kan 
användas i kök för att t ex kväva brand i olja. 
Brandfilten är förpackad i ett fodral i nylontyg som 
är förslutet med ett kardborreband i underkant. Vid 
användning drar man i de svarta banden för att få  
ut duken. 
Duken är mycket flexibel och enkel att arbeta med. 
Elden kvävs genom att brandfilten läggs över brand-
härden och packas till runt om. Efter användning är 
rekommendationen att brandfilten kasseras. 

Användningsområden 
Brandfiltar är lämpliga för att släcka mindre bränder 
i t ex kläder och möbler samt för att kväva brand i 
kokkärl, sängar eller på andra horisontella ytor. 
Lämpliga användningsområden förutom i hemmet  
är t ex: 

• Laboratorier 

• Restaurangkök 

• Sjukhus 

• Skolor – kök, slöjd- och kemisalar 

• Industri 

Kvalitetstestade och godkända 
För att garantera kvaliteten på våra brandfiltar och 
säkerställa att de uppfyller kraven i enlighet med 
europastandard EN1869:2019 har vi valt att låta 
batchtesta våra brandfiltar. Europastandarden ställer 
höga krav på filtens värmetålighet och täthet, så att 
brandgaser inte tränger igenom vid användning.  
Ett oberoende provningsinstitut 
testar varje tillverkningsbatch 
och godkänner brandfiltarna.  
För att få spårbarhet märker vi 
både filt och fodral med 
batchnummer. 

Brett och mångsidigt sortiment 
Som komplement till 
brandfiltarna finns även 
svetsduk och svetsdraperier 
i sortimentet. De ska 
användas vid heta arbeten 
för att skydda kring-
liggande materiel från 
svetsloppor. Brandfiltar  
är inte lämpliga för det 
ändamålet. 
 

Tekniska data 
Filtens storlek 90 x 120 cm 120 x 120 cm 120 x 180 cm 150 x 180 cm 

Filttyp Glasfiberväv 

Vikt på material 430 g/m2 

Förpackningens storlek 150x290x30 mm 150x290x35 mm 190x320x40 mm 220x320x40 mm 

Färg på förpackning Röd 

Vikt 570 g 700 g 1030 g 1290 g 

Antal i förpackning 30 st 30 st 20 st 20 st 

Artikelnummer 19-2030-10 19-2030-12 19-2030-18 19-2030-19 

Godkännanden EN1869:2019 
 

 

Filtarna är märkta 
med batch-nr 

Brandfiltarna kan  
beställas kundspecificerade,  
t ex med egen bild eller logotyp 
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