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Vatten är bättre än skum
De flesta har idag en pulver- eller skumsläckare och visst gör 
dessa brandsläckare stor nytta, men de är inte alltid helt bra för 
miljö och hälsa. Exempelvis kan skumsläckaren innehålla PFAS, 
farliga fluortensider, som sprids i vårt grund- och dricksvatten 
och påverkar vår hälsa negativt.
PrestoNevo är vår hållbara innovation för framtida generationer. 

Släck branden 
med vatten
www.presto.se



Vatten är bättre än skum
Allt vi gör på Presto syftar till att skapa en tryggare och säkrare 
vardag i Norden. Vi arbetar dagligen mot ett giftfritt brandskydd 
och är därför stolta över vår vattensläckare, PrestoNevo, som är helt 
fri från miljö- och hälsoskadliga kemiska tillsatser, exempelvis PFAS. 
Vatten är bättre än skum, både för vår miljö och hälsa, och med vårt 
unika munstycke åstadkommer vi en hög släckeffekten genom att 
finfördela vattnet genom dimma. 

Inga miljö- och hälsoskadliga 
kemiska tillsatser som t ex PFAS

Vatten ger mindre följdskador 
av släckning

Lätt att sanera och städa upp efter 
brand

Ingår i Prestos cirkulära retur- 
och återvinningssystem

Byt till 
vatten idag!

www.presto.se

Art nr 290941 / Klassning 27A, 34B*, 40F

Här kan du använda PrestoNevo:

Alla typer av kontor

 Bibliotek

Muséer, utställningar etc

Vård- och sjukhem

 Skolverksamhet

 Kriminalvården

Hotell och restauranger

PFAS – vad är det?
PFAS är en grupp kemikalier som finns överallt omkring oss och egenskapen för 
dessa är bland annat att de stöter bort fett, smuts och vatten samt har 
filmbildande egenskaper som är effektiva vid brandsläckning. PFAS används 
exempelvis i smink, skidvalla, livsmedelsförpackningar, teflon och brandskum. 
Kemikaliernas hälso- och miljöpåverkan diskuteras globalt och kunskapen blir 
bredare för varje dag. Det planeras flera förbud då vi vet att PFAS är nästintill 
omöjligt att bryta ner vilket i sin tur förorenar vårt grund- och dricksvatten. 
Genom vatten, mat och hygienprodukter tar vår kropp upp PFAS och påverkar vår 
hälsa negativt när det lagras i levern, njurarna och misstänks kunna ge cancer och 
hormonstörningar. 

Den nya generationens släckare
PrestoNevo är en brandsläckare med total avsaknad av miljö- och hälsoskadliga 
kemikalier. Det är vår definition av miljöanpassad vätskesläckare. Släckmedlet 
består enbart av avjoniserat vatten. Genom den nyutvecklade teknologin i 
brandsläckaren bildas en vattendimma. Detta mångdubblar kyleffekten och 
åstadkommer en atmosfär för effektiv släckning vilket gör att brandsläckaren 
kan släcka både el- och fettbränder och ersätta traditionella skumsläckare i flera 
miljöer.

PrestoNevo är helt enkelt en utav våra hållbara innovationer för kommande 
generationer.  

Vill du byta till giftfritt brandskydd? 
Ring oss 010-452 00 10 eller gå in på presto.se

PrestoNevo har testats för klass B brand (pölbrand) 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.




