
Presto Brandsläckare LB6
För brand i litiumjonbatterier

Vårt breda produktsortiment är en del av Presto Fire Risk ManagementTM. Läs mer på presto.se/frm

Litiumjonbatterier finns i exempelvis mobiltelefoner, 
surfplattor och bärbara datorer och är förenad med 
en speciell form av brandrisk. I och med batteriets 
stora innehåll på energi krävs rikligt med släckmedel 
även för att små enheter ska uppnå tillräcklig
kylning vid brand.

Presto Brandsläckare LB6 är en brandsläckare som 
klarar av att släcka brand i elektrisk utrustning som 
innehåller litiumjonbatterier. Brandsläckaren är utrustad 
med en släcklans som gör att du kan komma nära 
brandhärden och fördela släckmedlet mjukt med små 
vattendroppar. Tömningstiden är lång och släckmedlet 
är en högeffektiv vätska som genom sin låga ytspän-
ning snabbt kan tränga ner i materialet som brinner och 
släcka genom kylning. Runt batteriet finns andra mate-
rial som eventuellt antänds av batteriet och som också 

6 liter
• Art nr 290610
• Klassning 27A 21B* S
• 520 x240x 160 mm
• Stål, vikt 10 kg
• Tömningstid 55 sek

Exempel på släckområden:

 Mobiltelefon

- Surfplatta

- Bärbar dator

behöver släckas och kylas. Presto Brandsläckare LB6 
släcker även A och B bränder vilket har testats enligt 
gällande europastandard EN3-7.

Bra val för miljön
Presto Brandsläckare LB6 är tillverkad med ambitionen 
att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Exempelvis är 
släckmedlet utan fluortensider. Presto Brandsläckare LB6 
är miljöcertifierad vilket framgår av miljömärkningen 
Milieukeur.

Brandsläckare för 
brand i mindre 

enheter

*Notera att denna släckare har testats för klass B brand enligt den europeiska standarden EN3 men kan inte regelrätt certifieras då den uppnådda brand-
klassen ligger utanför standardens minimigräns för släckmedelsmängden. Vårt test visar att släckaren är effektiv mot mindre B bränder som i exempelvis
omslutande plastmaterial i elektrisk utrustning.

1) Behållare
2) Stigrör
3) Ventil
4) Avtryckare
5) Bärhandtag
6) Slang med 
 släcklans
7) Strilmunstycke
8) Säkring
9) Manometer7
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http://www.presto.se/frm/


Utbildningar

Utbildningar är en del av Presto Fire Risk ManagementTM. Läs mer på presto.se/frm

 Grundläggande brandskydd

 Praktisk övning handbrandsläckare

 Brandfarliga arbeten

 Egenkontrollant

 Brandskyddsansvarig

 Utrymningsövning

 Brandfarlig vara föreståndare

Du vet väl att Presto erbjuder de flesta 
utbildningar inom brand och risk? 

 Första hjälpen

 Hjärt- och lungräddning

 Barn HLR

 Säkra lyft enligt ISO

 Truckutbildning

 Byggnadsställning, allmän

 Hjullastare

 Tornkran

 ADR Farligt Gods

 Arbete på väg

 YKB Yrkesförarkompetensbevis

 Fallskydd

 Bättre arbetsmiljö BAM

 ESA 17 Instruerad

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/frm/
mailto:utbildning%40presto.se?subject=

