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BRANDFILTAR

En brandfilt är ett värdefullt komplement för små brandtillbud. 
Du har ett effektivt förstahandsskydd vid brand i kläder och på 
horisontella ytor som kastruller, stekpannor stekhällar och sängar. 
Våra brandfiltar finns i olika stor-lekar och förpackningsalternativ.

Brandfiltar är lämpliga för att släcka brand  
i kläder och för att kväva brand i t.ex. kastruller, stekpannor, 
sängar eller på andra horisontella ytor.

Lämpliga användningsområden är t.ex.

• Laboratorier
• Storkök
• Sjukhus
• Skolor- kemi- slöjdsalar
• Industri
• Bostaden- Husvagnen- Fritidsbåten-Sommarstugan

Alla brandfiltar från Presto är tillverkade av glasfiberväv och 
försedda med två handtagsstroppar i svårantändligt textilmaterial. 
De är förpackade i skyddande fodral av hårdplast
eller vävplast, konstruerade så att filten vid ett tillbud med 
ett enkelt ryck lösgörs ur fodralet. Fodralen är försedda med 
bruksanvisning och hål för upphängningskrok.

Alla brandfiltar från Presto är tillverkade av glasfiberväv och 
försedda med två handtagsstroppar i svårantändligt textilmaterial. 
De är förpackade i skyddande fodral av hårdplast
eller vävplast, konstruerade så att filten vid ett tillbud med 
ett enkelt ryck lösgörs ur fodralet. Fodralen är försedda med 
bruksanvisning och hål för upphängningskrok.

BRANDFILTEN KOMPLETTERAR BRANDSKYDDET

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

BRANDHÄRDIG GLASFIBERVÄV FÖR HÖG SÄKERHET

HÖG KVALITET FÖR SÄKER ANVÄNDNING 
– CERTIFIERADE ENLIGT SS-EN 1869
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TEKNISK DATA

ART. NR. STORLEK FÖRPACKNING FÖRPACKNINGSTORLEK VIKT INKL FÖRPACKNING

44290 1,2 x 1,2 m Hårdplast 250 x 160 x 45 mm 0,95 kg

44292 1,5 x 1,8 m Hårdplast 315 x 155 x 45 mm 1,4 kg

44262 1,5 x 1,8 m Utan förpackning - 1,3 kg


