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HISTORIEN OM VÅRA 

BRANDSLÄCKARE
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Det började 1959 i en källarlokal på Bergsgatan 
i Katrineholm. Här började Gunnar Danielson 
sälja brandsläckare och bygga upp en liten 
serviceorganisation som snabbt växte. 

Brandsläckare med namnet Presto har sin 
bakgrund i 1930-talet men nästan 50 år senare, 
1978, började tillverkningen av de moderna 
Presto-brandsläckarna som vi känner dem 
idag. Redan två år senare passerade bolaget 
10 miljoner kronor i omsättning, tio år senare 
passerades 100 miljoner och resten är, som vi 
brukar säga, historia...

Även om det lilla familjeföretaget har växt till 
en multinationell koncern sker tillverkningen 
fortfarande i Katrineholm.

Numera har vi en toppmodern robotiserad 
produktionsanläggning - faktiskt den enda i sitt 
slag i hela Norden. 

För många är Presto synonymt med just 
brandsläckare och de finns i alla tänkbara 
miljöer runt om i Sverige och våra grannländer. 
Försök att räkna antalet Presto-brandsläckare 
som du ser under en vanlig dag och vi törs lova 
att du snabbt tappar räkningen!

Sedan starten har teknik och kvalité legat i 
absolut framkant för Prestos brandsläckare och 
de senaste åren är även hållbarhet en central 
del i vår produktportfölj. Utveckling och tester 
bedrivs av oss själva med full kontroll genom 
hela flödet; från den första skissen fram till vi 
monterar brandsläckaren hos er.
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VAD ÄR LITIUM?
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Litiumbatteriet 
Ett litiumbatteri är ett uppladdningsbart 
batteri och som idag finns överallt 
omkring oss. Litiumbatteriet finns i 
princip i all elektrisk utrustning från 
telefoner och datorer till bilar, cyklar, 
laddningsstolpar och truckar. 

Vad händer vid brand 
och hur hanterar vi den? 
När brand i litium uppstår skall 
utrymning ske men vid ett tidigt 
skede finns det redskap som hjälper 
oss hantera branden. På Presto har 
vi introducerat både brandposter, 
brandaggregat och brandsläckare för 
bränder i litiumbatterier. Tänk på att 
även material i närheten av enheten kan 
ta eld vid explosionen. Detta gör det 
extra viktigt att placera enheter med 
litiumbatterier i brandsäkert, exempelvis 
egna brandceller.

Vad gör litiumbatteriet 
brandfarligt?  
När en enhet med litiumbatteri skadas 
(antingen en gång eller flera upprepande 
mindre gånger) kan litiumjoncellerna 
drabbas av en så kallad ‘termisk 
rusning’. Termisk rusning innebär att 
det frigörs energi i form av värme inne 
i batteriet och brand uppstår snabbt. 
Det blir en självgenererande process 
som sker explosionsartat och är mycket 
svårsläckt.

Vid en brand bildas också väteflorider i 
form av rök som är mycket hälsofarlig. 
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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 ytspänning snabbt kan tränga ner i materialet som brinner 
och släcka genom kylning. Runt batteriet finns andra material som eventuellt antänds 
av batteriet och som också 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. 

Exempel på släckområden:
- Mobiltelefon

- Surfplatta

- Bärbar dator

Art.nr. Modell Kapacitet Klassning

290610 LB6 6 liter 27A 21B*

PRESTO BRANDSLÄCKARE LB6

*Notera att denna släckare 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. Vårt test visar att släckaren är effektiv mot mindre B bränder som i exempelvis omslutande plastmaterial i elektrisk utrustning.
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Litiumjonbatterier är förenade med en speciell form av brandrisk i och med 
batteriets stora innehåll på energi. Det krävs därför rikligt med släckmedel för att 
uppnå tillräcklig kylning vid brand.

Presto Aggregat LB50 är lämpligt för brand i lite större enheter eller där flertalet 
enheter hanteras. Aggregatet är utrustad med en robust avtryckningsmekanism 
med pistolgrepp. Det speciella munstycket fördelar släckmedlet mjukt med 
små vattendroppar för maximal släckeffekt men ändå med effektiv kastlängd. 
Tömningstiden är lång för optimal kylning. Släckmedlet är en högeffektiv vätska som 
genom sin låga ytspänning snabbt kan tränga ner i materialet som brinner och släcka 
genom kylning. Runt batteriet finns andra material som kan antändas av batteriet och 
som också behöver släckas och kylas vid brand. Presto Aggregat LB50 släcker även A 
(fibrösa bränslen) och B (vätskeformiga bränslen) bränder. 

Bra val för miljön
Presto Aggregat LB50 är tillverkad med ambitionen att ha så liten miljöpåverkan som 
möjligt. Exempelvis är släckmedlet utan fluortensider. 

Exempel på släckområden:
- MC-batteri

- Hoverboard och Segway

- Elmoped och elcykel 

Art.nr. Modell Kapacitet Klassning

2545 LB50 50 liter -

PRESTO AGGREGAT LB50
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Litiumjonbatterier är förenade med en speciell form av brandrisk i och med 
batteriets stora innehåll på energi. Det krävs därför rikligt med släckmedel för att 
uppnå tillräcklig kylning vid brand.

Presto Brandpost LB3 är ett brandpostskåp med centrumslangsrulle med extra skåp 
för skumvätska. Montage är utanpåliggande med STABILO®-slang. Brandposten är 
utrustad med ett egenutvecklat strålmunstycke som fördelar släckmedlet med en bred 
skyddande strålbild och små vattendroppar för maximal kyleffekt. Tillhörande injektor 
fördelar skumvätskan från en behållare placerad i brandpostskåpet. Säkerställ att 
rörsystem är ordentligt renspolade innan installation, detta för att undvika igensättning 
av injektor.

Presto LB3 kan levereras i standard utförande, rostfritt utförande och rostfritt syrafast 
utförande. 

• Vattenförande delar i mässing
• Skåp i RAL 3020, röd
• 30m slang för bra räckvidd
• Gul slang för ökad visibilitet
• Kastlängd, vid 6 bar, > 6 meter
• Vikt slang 1” = 0,15kg/m
• Temperaturområde slang -30ºC till 80ºC
• Max arbetstryck slang 3,0 MPa, sprängtryck 8,0 MPa
• STABILO®-slang. Godkänd enligt EN694

Art.nr. Modell Utförande Slang 
(längd/dim.)

Notering

108501 LB3/285 Standard 30m/25mm

108502 LB3/285 Rostfri 30m/25mm

108503 LB3/285 Syrafast Rostfri 30m/25mm

108504 LB3i/300 Standard 30m/25mm Isolerad/uppvärmd

108505 LB3i/300 Rostfri 30m/25mm Isolerad/uppvärmd

108506 LB3i/300 Syrafast Rostfri 30m/25mm Isolerad/uppvärmd

PRESTO BRANDPOST LB3

• Minimum 6 bar tryck vid kulventil krävs
• Flöde vid 6 bar, 75 l/min med <1% skuminblandning
• Kastlängd, vid 6 bar, > 6 meter
• Utrymme för 2 x 25 liters skumdunkar
• Tömningstid för 25 liter tillsats (vid 6 bar tryck) är ca 25min
• Brandpost LB3 levereras exklusive skumvätska. Skumvätska, art 108452

LB3

LB3i
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VILKEN PRODUKT 
SKA JAG VÄLJA?
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TEKNISK DATA

* klassning för låg för att vara offentlig enligt EN3’s testmetoder gällande effektivitet

290610 LB6 Vätskesläckare 27A 21B* 6 liter Stål 520 x 240 x 160 10,2 55 sek 56

2545 LB50 Vätskeaggregat 50 liter Rostfritt stål 1100 x 465 x 300 83 ca 5 min

108501 LB3/285 Brandpost Standard 30m/25mm 690 x 1380 x 285mm Standard Standard

108502 LB3/285 Brandpost Rostfri 30m/25mm 690 x 1380 x 285mm EN 1.4301 EN 1.4301

108503 LB3/285 Brandpost Syrafast Rostfri 30m/25mm 690 x 1380 x 285mm EN 1.4436 EN 1.4301

108504 LB3i/300 Brandpost Standard 30m/25mm 690 x 1380 x 300mm Standard Standard

108505 LB3i/300 Brandpost Rostfri 30m/25mm 690 x 1380 x 300mm EN 1.4301 EN 1.4301

108506 LB3i/300 Brandpost Syrafast Rostfri 30m/25mm 690 x 1380 x 300mm EN 1.4436 EN 1.4301

Art.nr. Beteckning Typ Klassning Mängd  
släckmedel Släckmedel Behållarmaterial Dimensioner 

(H x B x D  mm)
Vikt
(kg)

Tömingstid Antal/pall

Art.nr. Beteckning Typ Utförande Slang lgd/dim Dim. Enhet (b x h x utsprång) Material skåp Material slangrulle
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Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksam
heter då olyckor sker eller brand bryter ut. Varje timme riskeras 
människors liv och hälsa. Varje timme förstör brand och olycka 
resurser och tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme gör 
vi alla på Presto något åt det.

Vi utbildar människor, installerar system, förekommer risker och 
utvecklar nya sätt och lösningar som skapar trygghet och värden 
i vardagen. Vi stöttar, diskuterar och ger råd. Vi servar, upptäcker 
och hör av oss. Vi ligger steget före. För att för oss är varje timme 
viktig. För ingen och inget skall skadas av bränder och olyckor på 
arbetsplatser.

varje timme



Presto Brandsäkerhet AB, Box 315, Värmbolsvägen 2, 641 23 Katrineholm
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