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6 LITER SCHUIMBLUSSER BRANDKLASSE A B F – FS6-JFNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

FS6-JFNL Schuimblusser onder druk in een aluminium cilinder met manometer, klasse ABF  

 

Cilinder is uit één stuk vervaardigd, uit een aluminium legering; externe verfbehandeling met een polyester hars  

Kop is voorzien van een knijpgreep hendel 

Alle externe delen van de kop zijn uit kunststof vervaardigd en behandeld tegen corrosie 

Schokbestendige manometer is voorzien van een terugslagklep om de druk te regelen met een gesinterd filter 

Aandrijfgas: Stikstof met een laag percentage Helium 

Blusmiddel: Water met brandvertragend middel en AFFF 

Temperatuur bereik: 0°C + 60°C 

Houder: Metalen wandbeugel meegeleverd in kartonnen doos 

Gebruik: 

- Klasse A: Vaste voorwerpen 

- Klasse B: Vloeistoffen of materialen die vloeibaar kunnen worden 

- Klasse F: Keukenoliën en vetten 

 

Conform EN3, Rijkstypekeur 3530, PED Directive 2014/68/EU met CE marking  

Verpakking: kartonnen doos, 1 stuk per omdoos 

EAN-code: 8 713686 004096 

 

B 

22-08 

3530 

BZ 

97 



 

 

 kwaliteit voor alle veiligheid 

 

     

       

 

www.fito.nl     -    info@fito.nl    -    +31 (0) 343 578920 Versie 2022-2 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
MODEL: FS6-JFNL  

VUURKLASSE: 27A – 233B – 75F  

LADING: 6 lt + 0 - 5 %  

AANDRIJFGAS: Stikstof of stikstof + helium  

BLUSMIDDEL: Water + additief  

LOZING: Ontladingsduur:  55 s 

 Constructie materiaal: aluminium legering 

FLES: Constructie methode: Diep getrokken 

 Externe verfbehandeling Polyester hars, min dikte 50 µm 

 Roestbestendig: 480 u volgens ISO 9227:2017 

 Druk aan 20 ºC: 11 bar 

SLANG Versterkte rubberen slang met 

mondstuk 

 

DRUK: Druk aan 60 ºC: 13 bar 

 Druk aan 0   ºC:   9 bar 

AFMETING: Totale hoogte: 540 mm 

 Ext. Diameter van de fles: 160 mm 

GEWICHT: Leeg / vol 1,78 kg / 7,96 kg 

VERPAKKING: Standaardverpakking:  1 st / kartonnen doos 

 Afm. karton:  180 x 175 x 590 mm 

 Volume: 0,018 m³  

 Gewicht per karton: 8,37 kg  

 Pallet: 81 kartons  

  800 x 1200 x 1670 mm 

  1.6 m³ 

  678 kg / 698 kg 

   

   

Deze gegevens en karakteristieken kunnen op elk moment gewijzigd worden. 

 

Cilinder 

Naadloze, diepgetrokken behuizing van 

aluminiumlegering, zorgt voor maximale afdichting 

en, dankzij het lichte gewicht, perfecte handling. 

Uitwendig geverfd met polyesterhars. 

 

Ventiel 

Knijpgreep hendel bediende klep is behandeld met  

acetaalhars. Dit zorgt voor een perfecte 

bescherming tegen corrosie.  

De schokbestendige manometer is uitgerust met 

een terugslagklep om de druk te regelen en met een 

gesinterd filter om gevoelige onderdelen te 

beschermen. 

 

Slang 

De EPDM versterkte rubberen slang garandeert een 

perfecte flexibiliteit en weerstand binnen het 

temperatuurbereik. Compleet met mondstuk. 

 

Blusmiddel 

Water met brandvertragend middel en AFFF. Alle 

onderdelen die in contact komen met het 

blusmiddel zijn beschermd tegen corrosie. 

 

Drijfgas blusmiddel 

Het drijfgas is stikstof. Er wordt een klein 

percentage helium toegevoegd om elektronische 

lekdetectie mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

  


