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Jauhesammuttimet 
ABC-jauheella täytetyt jauhesammuttimet 
ovat markkinoiden yleisimpiä sammuttimia. 

Jauhesammuttimien käyttökohteita ovat esi-
merkiksi:

• Ajoneuvot
• Veneet  
• Asuntoautot/-vaunut
• Bussit 
• Kuorma-autot
• Mökit
• Asunnot
• Teollisuus
• Maatalous

Jauhesammuttimet soveltuvat A-, B- ja  
C -luokan palojen sammuttamiseen. 

Paloluokat:
A - kuitupalot (puu, paperi, tekstiili)
B - neste- ja öljypalot
C - kaasupalot 

Presto-jauhesammuttimia voidaan käyttää 
myös sähkölaitepaloihin, turvaetäisyys  
1 metri ja maksimijännite 1000 V.

JAUHESAMMUTTIMIEN TOIMINTA

S a m m u t u s j a u h e e n  s a m m u t u s t e h o 
perustuu pääosin ns. negatiiviseen kata-
lyysiin. Sammute muodostaa voimak-
kaan jauhepilven, joka peittää tehok-
kaasti palavan pinnan ja katkaisee näin  
samalla paloprosessin. Muodostuva sammu-
tekerros estää myös uudelleensyttymisen.  
 
Sammuttimen käyttö- ja säilytyslämpötila on 
-30 °C …+60 °C.

PRESTO-SAMMUTTIMEN RAKENNE

Sammuttimen säiliö on valmistettu teräk-
sestä, venttiili on messinkiä ja PG -sarjan 
kahvat ovat valmistettu ruostumattomasta 

teräksestä. Sammuttimen venttiilissä on 
painemittari, josta käyttäjä voi itse tarkastaa 
sammuttimen painetason ja toimittaa sen 
huollettavaksi, jos painetaso on laskenut 
käytön tai muun syyn vuoksi. 

KIINNITTÄMINEN

PG2-, PG3- ja PG4-sammuttimissa on vakio-
varusteena ajoneuvoteline. Muissa malleissa 
jokaisen sammuttimen mukana toimitetaan 
seinäteline, jolla sammuttimen voi kiinnittää 
seinään. Laivoihin ja muihin kulkuneuvoihin 
asennettaviin sammuttimiin on saatavilla 
lisävarusteena tukeva ajoneuvoteline. Lisäksi 
sammuttimille on saatavana erilaisia suoja-
kaappeja.

HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

Kaikki Presto-sammuttimet täyttävät lain-
säädännön vaatimukset. Ne ovat:

• CE -merkittyjä
• Testattu ja hyväksytty EN3 -standardin 

mukaisesti.
• Valmistettu ja testattu EU:n paineastia-

asetusten mukaisesti.

• MED-hyväksytty:  PG-sarja

Presto-jauhesammuttimet on hyväksytty A-, 
B- ja C-luokan palojen sammuttamiseen.

Sammuttimen käytön jälkeen jauheen jään-
nökset on puhdistettava välittömäsi metal-
lipinnoilta. Jauhe muodostaa kostuessaan 
syövyttäviä aineita. Puhdistaminen onnistuu 
parhaiten imuroimalla. Imuroinnin jälkeen 
loput jauheet poistetaan kuivalla keinokui-
tuliinalla.

PRESTO-TAKUU

Presto-sammuttimilla on viiden vuoden 
takuu, joka koskee materiaali- ja valmistus-
virheitä.

TARKASTUS JA HUOLTO

Käsisammuttimen tarkastus tulee tehdä 
vuoden välein, jos käsisammutinta säilyte-
tään paikassa, jossa se on alttiina sammutti-
men toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, 
kuten pakkaselle, kosteudelle,tärinälle tai 
lämpötilan vaihtelulle. Käsisammuttimen 
tarkastus tehdään kahden vuoden välein, 
jos sammutinta säilytetään kuivissa ja 
tasalämpöisissä tiloissa.

Sammutin on huollettava jokaisen käytön jäl-
keen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen 
sisällöstä olisi käytetty. Jauhesammuttimen 
enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. 

Sammuttimen huollossa ja uudelleentäytös-
sä tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia 
ja sammutteita.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huol-
taa joko maahantuojan toimipisteissä  
(www.presto.fi) tai TUKES:n hyväksymässä 
sammutinhuoltoliikkeessä.

TYYPPI

PG2
PG3
PG4
P6
PG6
PG6R
P12
P12GS
PG12R

Presto 25 kg 
Presto 50 kg

PALOLUOKKA

13A89BC
13A113BC
27A183BC
43A233BC
55A233BC
55A233BC
55A233BC
55A233BC
55A233BC

ABC
ABC

SAMMUTEMÄÄRÄ

2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
6 kg
6 kg

12 kg
12 kg
12 kg

25kg
50 kg

HUOMIOITAVAA

ajoneuvoteline
ajoneuvoteline
ajoneuvoteline
seinäteline
rst- kahvat, seinäteline
rst -säiliö ja -kahvat, seinäteline
seinäteline
rst- kahvat, seinäteline
rst-säiliö ja -kahvat, seinäteline

pyörät
pyörät

MITAT K x L x Ø, mm

415 x 137 x 100
418 x 150 x 125
437 x 157 x 140
522 x 210 x 150
525 x 210 x 150
525 x 210 x 150
585 x 230 x 190
600 x 230 x 190
600 x 230 x 190

käsisammuttimet

 

siirrettävät sammuttimet


