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Fire Stop
Hasicí sprej.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Fire Stop FS Spray 500 ml 1 35900

Vlastnosti: Výhody:
• Snadná aplikace • Okamžitá „akce“ v případě požáru
• Balení „sprej“ • Vždy po ruce 

Aplikace:

FIRE STOP je mobilní hasicí sprej pro okamžité nasazení v případech počínajícího požáru v exteriéru 
i v interiéru. Lze jej použít i pro hašení požárů elektrických zařízení do 1000 V, vzdálenost hašení musí 
být v tomto případě minimálně 1 m! Obsah spreje je netoxický a neškodný životnímu prostředí.

UPOZORNĚNÍ: nejedná se o hasicí přístroj podle normy EN3!
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Sejměte kryt.

2. Nasměrujte trysku do plamenů a stlačením stříkejte hasivo ve svislé poloze spreje.

Technické údaje:

Konzistence Řídká pěna
Barva (vizuálně) Bílá
Objem hasiva 500 ml
Typ hasiva 98 % vody + 2 % AFFF
Hnací plyn Dusík (N2)
Aplikační teplota 0 °C až +50 °C 
Doba spotřeby 3 roky

Skladování:

Na suchém místě, při teplotě: T= +10 °C až +25 °C.


