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Dafo vätskesläckare är fyllda med vatten 
och tillsats som förhöjer släckeffekten på 
A-brand. 
Släckaren är helt fri från fluortensider, 
vilket gör den till en miljövänlig släckare 
som inte kommer att omfattas av 
kommande lagstiftning mot PFAS.  
Tillsatsen är bland annat ammoniumsulfat 
som sänker ytspänningen och ökar 
kyleffekten. Det ger en väsentligt höjd 
släckeffekt mot glödbränder i t.ex trä, 
papper, tyg. 
Avsaknaden av fluortensider gör släckaren 
olämplig mot brand i lättflyktiga väskor. 
Vätskesläckaren är lämplig kontorsmiljö 
och offentlig miljö. Den kan även användas 
i hem och bostad. 

Konstruktion 
Släckarna är provade och godkända enligt den 
europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och  
CE-märkta. 
Behållaren är tillverkad av stål och lackerade med 
slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med 
av korrosionsskyddande polyetenbeläggning. 
Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfri 
metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar 
mot vådautlösning.  
Brandsläckarna är försedda med en ventil med 
överfalsmutter och gänga med ventil M50. Den 
större öppningen ger bättre möjlighet att inspektera 
behållaren invändigt. Överfallsmuttern möjliggör 
också ett bättre korrosionsskydd. 
Släckarna är fyllda med vatten med tillsats och 
trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket 
övervakas med en lättavläst manometer.  
Vägghängare medföljer. Fordons- och fartygsstativ 
samt olika typer av skyddsskåp finns som tillbehör.  
 
 
 
 
 

Högsta släckeffekt 
Brandsläckare VP 9 PX är fyllt med ett 
släckmedel som har utvecklats för att 
ge bästa släckeffekt mot fibrösa 
material som trä, tyg och papper 
(brandtyp A) 
En konventionell 9 liters vattensläckare klarar 
provbrand med effektklass 21 eller 27A. I och med 
tillsatsen får vätskesläckaren förhöjd släckeffekt och 
släcker en provbrand i effektklass 55A. En 
vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt 
jämfört med motsvarande storlek på vattensläckare.  
Vätskesläckaren utan skumtillsats är inte lämpligt 
mot brännbara vätskor (brandtyp B). Vätske- och 
skumsläckare är också olämpliga mot gasbränder  
eller mot brand i högspänningsutrustning. 

Tekniska data 
Modell WDPHE 6 WDPHE 9 
Släckmedel Imprex AX, premix 
Innehåll 6 lit 9 lit 
Effektklass 43A 55A 
Fyllningstryck kvävgas 15 bar 15 bar 
Vikt laddad 10,3 kg 14,9 kg 
Gänga ventil behållare M50 M50 
Höjd inkl ventil 530 mm 615 mm 
Diameter på behållare ø 170 mm ø 190 mm 
Bredd inkl handtag 285 mm 300 mm 
Tömningstid 50 sek 70 sek 
Kastlängd 4- 6 m 4 - 6 m 
Funktionstemperatur 0 till +60 °C 
Artikelnummer 10-4006-24 10-4009-24 

 
  

 

A 

Plastfot med Ett stadigt Släckarna har ett robust 
slangfäste  väggfäste handtag och en kraftig 
 ingår avtryckare för öppning 
  och stängning av ventilen 
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Användning 
Lämpliga användningsområden är i offentlig miljö 
som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla 
hanteringen gör dem också lämplig för 
privatpersoner i lägenheter, villor, fritidshus och 
husvagnar. 
De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning 
offentlig miljö där man vill undvika nedskräpningen 
med pulver. Vätskesläckare försämrar inte heller 
sikten eller försvårar utrymning vilket kan vara fallet 
med pulversläckare.  

Rekommendationstabell 
Modell WDPHE 6 WDPHE 9 
Innehåll 6 lit 9 lit 
Lägenheter   

Villor, lantgårdar   

Butik, kontor offentlig miljö   

Fritidsstugor   

 

Tillbehör 
Fordonshållare 

Som tillbehör finns en kraftig  
fordonshållare samt en spännbands 
hållare avsedd för fartyg. Många  
modeller av skyddsskåp finns också. 
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