
Vårt breda produktsortiment är en del av Presto+. Läs mer på presto.se

PrestoNevo är med sin totala avsaknad av miljöpåver-
kande kemikalier och goda effektivitet vid bekämpning 
av många olika typer av bränder, ett bra och alltmer 
efterfrågat produktval. Den är ett bra miljöval då släck-
medlet endast består av rent avjoniserat vatten.
 PrestoNevos teknologi minskar vattnets droppstor-
lek radikalt vilket mångdubblar kyleffekten och åstad-
kommer en atmosfär för effektiv släckning genom att 
syret effektivt trängs undan. Tekniken möjliggör släck-
ning bränder av klass A (fibrösa material) men även 
Klass F (fettbränder) och mindre bränder av klass B 
(vätskebränder) med vattendimma. Detta är inte möjligt 
med vattenbaserade släckare av standardtyp.

• Art nr 290941
• Mått (H x B x D): 
 565x250x185 mm
• Stål
• Vikt 14 kg
• 9 liter
• Tömningstid 40 sek
• Klassning 27A, 34B*, 40F

*PrestoNevo har testats för klass B brand enligt den europeiska standarden EN3, men kan inte regelrätt certifieras då den uppnådda brandklassen ligger 
utanför standardens minimigräns för släckmedelsmängden. Våra tester visar att vattendimmasläckaren ändå är effektiv mot mindre bränder av klass B.

1) Behållare
2) Stigrör
3) Ventil
4) Bärhandtag
5) Tryckhandtag
6) Slang
7) Munstycke
8) Säkring
9) Manometer
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Exempel på släckområden:

 Alla typer av kontor

 Förvaltningsbyggnader, bibliotek, arkiv

 Muséer, utställningar etc

 Vård- och sjukhem

 Skolverksamhet

 Kriminalvården

 Restauranger och hotell

Släckning med vattendimma ger betydligt mindre följd- 
skador än andra typer av släckmedel och har minimal 
miljöpåverkan. PrestoNevo är testad och godkänd att 
använda på elektrisk utrustning upp till 1000 V. Töm-
ningstiden är ca 40 sekunder. Denna brandsläckare 
är precis som alla våra andra modeller tillverkad med 
Prestos erkänt höga kvalitet.

PrestoNevo
Vattensläckare

Vatten 
är bättre 
än skum!

http://www.presto.se


Utbildningar

Läs mer om våra utbildningar på presto.se/utbildning

 Grundläggande brandskydd

 Praktisk övning handbrandsläckare

 Brandfarliga arbeten

 Heta arbeten

 Egenkontrollant

 Brandskyddsansvarig

 Utrymningsövning

Du vet väl att vi erbjuder de flesta 
utbildingar inom brand och risk? 

 Första hjälpen

 Hjärt- och lungräddning

 Krishantering,

 Säkra lyft och lasthantering

 Truckutbildning

 Byggnadsställning, allmän

 Hjullastare

 Tornkran

 Fordonsmonterad kran

 Arbete på väg

 YKB Yrkesförarkompetensbevis

 Fallskydd

 Bättre arbetsmiljö BAM

 Aspest, damm och mögel

Varje timme utbryter brand på företag runt om i Sverige. Men olyckor kan förhindras. Genom kunskap och träning 
skapar vi säkrare arbetsplatser. Skulle olyckan ändå vara framme gäller det att agera snabbt och på rätt sätt. 

Presto erbjuder utbildningar inom brandsäkerhet, första hjälpen, arbetsmiljö, maskiner och lyftanorningar, 
trafiksäkerhet och transport och fallskydd. Hör av dig så berättar vi mer.

Exempel på utbildningar:

http://www.presto.se/utbildning

