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Metallipalosammutin
Metallipaloihin tulee käyttää sammutinta, 
jonka sammutteena on erityisesti metallipa-
loihin kehitetty D-paloluokan sammutusjau-
he. 

Preston metallipalosammutin on kehitetty 
erityisesti metallipalojen tehokkaaseen sam-
muttamiseen. 

Presto P12M soveltuu esim. litiumin, magne-
siumin, natriumin ja alumiinin sammuttami-
seen.

Väärä sammute saattaa reagoida veden, ilman 
tai kemikaalien kanssa ja saada aikaan erittäin 
kuuman palon.

Paloluokka:   
D-metallipalot

Presto P12M-sammutinta voidaan käyttää 
myös sähkölaitepaloihin, turvaetäisyys  
1 metri ja maksimijännite 1000 V.

METALLIPALOSAMMUTTIMEN TOIMINTA
Sammutusjauheen sammutusteho 
perustuu pääosin ns. negatiiviseen katalyy-
siin. Sammute muodostaa voimakkaan jau-
hepilven, joka peittää tehokkaasti palavan 
pinnan ja katkaisee näin samalla palopro-
sessin. Muodostuva sammutekerros 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 kahvat ovat val-
mistettu ruostumattomasta teräksestä. Sam-
muttimen venttiilissä on painemittari, josta 
käyttäjä voi itse tarkastaa sammuttimen pai-
netason ja toimittaa sen huollettavaksi, jos 
painetaso on laskenut käytön tai muun syyn 
vuoksi.

KIINNITTÄMINEN
Jokaisen sammuttimen mukana toimitetaan 
seinäteline, jolla sammuttimen voi kiinnittää 
seinään. Laivoihin ja muihin kulkuneuvoihin 
asennettaviin sammuttimiin on saatavilla lisä-
varusteena 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: P12M

Metallipalosammutin on lisäksi hyväksytty 
D-paloluokan sammuttimeksi.

PRESTO-TAKUU
Presto-sammuttimilla on viiden vuoden 
takuu, joka koskee materiaali- ja valmistusvir-
heitä.

TARKASTUS JA HUOLTO

Käsisammuttimen tarkastus tulee tehdä vuo-
den välein, jos käsisammutinta säilytetään 
paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen 
toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten 
pakkaselle, kosteudelle, tärinälle tai lämpö-
tilan vaihtelulle. Käsisammuttimen tarkastus 

tehdään kahden vuoden välein, jos sam-
mutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisis-
sä tiloissa.

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

Sammuttimen huollossa ja uudelleentäytössä 
tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia ja 
sammutteita.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko 
maahantuojan toimipisteissä (www.presto.fi) 
tai TUKES:n hyväksymässä sammutinhuolto-
liikkeessä. 

TYYPPI

P12M

PALOLUOKKA

D

SAMMUTEMÄÄRÄ

12 kg

SÄILÖN MATERIAALI

teräs

MITAT K x L x Ø, mm

610 x 370 x 190


