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• BURNSTOP •
BURNSTOP is een universeel systeem van brandpreventie en brandrepressie,
waarvan de doeltreffendheid door verschillende instanties is bewezen.
BURNSTOP impregnatievloeistoffen
•
•

•

De meeste materialen zijn brandbaar. Wij kennen, helaas, de gevolgen van een brand . Deze kunnen
grotendeels voorkomen worden door brandbare materialen te behandelen met BURNSTOP.
De brandbaarheid van geïmpregneerde materialen wordt aanzienlijk vertraagd. De hoogst mogelijke attesten
(M1/A1) zijn hiervan getuige. Zowel absorberend textiel, (gordijnen, tapijten, papier (denk hierbij aan
feestartikelen)), karton, riet, hout enz worden door het aanbrengen van BURNSTOP optimaal beschermd
tegen vuur.
BURNSTOP is al een begrip geworden in de renovatiewereld (o.a. de houten constructie van het
Bourlatheater in Antwerpen is met BURNSTOP geïmpregneerd), wordt veelvuldig gebruikt op beurzen, in
de HORECA, in scholen, rust -en ziekenhuizen enz. Theaters maken er gebruik van om decors te
beschermen. BURNSTOP wordt aangeboden in 25 liter vaten, zowel als in handige spuitbussen.

BURNSTOP blusvloeistoffen
•

•

•
•

Gemengd met water, wordt een schuim gevormd met een ongelofelijke bluscapaciteit. De firma SICLI heeft
een type BURNSTOP vloeistof lange tijd in hun AQUA blusser gebruikt. De voordelen t.o.v. een
poederblusser zijn talrijk. Gerichte straal, waardoor de zichtbaarheid gegarandeerd blijft en de nevenschade
tot een minimum beperkt blijft.
Heropflakkering van de vlammen is vrijwel uitgesloten, omdat het oppervlakte hermetisch wordt afgesloten.
Zeer lange blustijd (ongeveer 55 à 75 sekonden) waardoor meer tijd is om de brand te controleren. Testen tot
35 000 volt zijn doorstaan. Een enorm afkoelingseffect, waardoor bij redding van geblokkeerde personen
net gebrand materiaal met de blote hand kan vast genomen worden. Dit is een onschatbaar voordeel.
BURNSTOP is niet giftig, niet irriterend en niet agressief. BURNSTOP is daarenboven biologisch
afbreekbaar. Daardoor kan men zonder enig probleem een persoon, wiens kleren in brand staan blussen.
Nu is er een zeer handige aërosol op de markt gebracht. Hij zorgt voor bijkomende veiligheid in de keuken
(cfr frituur), bij de barbecue of in de slaapkamer. Door zijn compacte vormgeving (400 ml) is deze zeer
handig in gebruik en door iedereen te hanteren. Door zijn mooie vormgeving en kleine prijs is de WATEX
een ideale investering voor een hoge supplementaire veiligheid. Voor verdere informatie kan u terecht op
onderstaand adres.
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