Rasvapalosammuttimet

PRESTO-RASVAPALOSAMMUTTIMET

Rasvapalosammutin

TARKASTUS JA HUOLTO

•

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

Elintarvikerasvapaloihin tulee käyttää sammutinta, jonka sammutteena on erityisesti
elintarvikerasvapaloihin kehitetty F-paloluokan sammutusneste.
Elintarvikerasvapaloissa sammuttamista vaikeuttaa uudelleensyttymisvaara rasvan korkean lämpötilan vuoksi. Jos sammuttamiseen
käytetään hiilidioksidia tai muita kuin
F-luokan sammutusnesteitä on rasvan uudelleensyttymisvaara suuri.
Presto-rasvapalosammutin F6 soveltuu parhaiten käytettäväksi esim. seuraavissa kohteissa:

•

•
•
•

Preston rasvapalosammuttimen
lämpötila on 0 ºC... + 60 ºC.

Ravintolat
Suurkeittiöt
Elintarviketeollisuus/Friteeraus- ja paistoprosessi

Viimeisimpien ohjeistusten mukaan hiilidioksidisammutinta ei saa käyttää elintarvikerasvapaloihin. Hiilidioksidi ei estä elintarvikerasvan uudelleensyttymistä ja sammuttimen
korkea paine voi aiheuttaa palavan rasvan
roiskumisen pois rasvakeittimestä.
Hiilidioksidisammutin on edelleen hyvä pitää
keittiössä, koska sitä tarvitaan esimerkiksi
sähkölaitepalojen sammuttamiseen.
Presto F6-rasvapalosammutin soveltuu A-, Bja F-luokan palojen sammuttamiseen.
Paloluokat:
A - kuitupalot (puu, paperi, tekstiili)
B - neste- ja öljypalot
F - elintarvikerasvapalot

PRESTO-SAMMUTTIMEN RAKENNE

Sammuttimen säiliö on valmistettu teräksestä. Säiliö on tehokkaasti ruostesuojattu
sisä- ja ulkopuolelta. Venttiili on messinkiä ja
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.

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 sammutinhuoltoliikkeessä.

KIINNITTÄMINEN

Jokaisen sammuttimen mukana toimitetaan
seinäteline, jolla sammuttimen voi kiinnittää
seinään.
HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

RASVAPALOSAMMUTTIMEN TOIMINTA

Sammuttimen sammutusteho perustuu kolmeen eri osatekijään:
Sammutusneste muodostaa yhdessä
elintarvikerasvan kanssa saippuankaltaisen kalvon, joka sammuttaa ja estää
uudelleensyttymisen.
Sammutusnesteessä olevan veden
höyrystyminen viilentää rasvaa ja metallipintoja.

•

käyttö-

Kaikki Presto-sammuttimet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Ne ovat:

Presto F6-rasvapalosammutinta voidaan
käyttää myös sähkölaitepaloihin, turvaetäisyys 1 metri ja maksimijännite 1000 V.

•

Sammutusnesteen suolaliuos reagoi rasvan kanssa muodostaen jäähdyttävää
hiilidioksidia.

Sammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen
sisällöstä olisi käytetty. Nestesammuttimen
enimmäishuoltoväli on viisi vuotta.

•
•
•

CE -merkittyjä
Testattu ja hyväksytty EN 3 -standardin
mukaisesti.
Valmistettu ja testattu EU:n paineastiaasetusten mukaisesti.

Presto F6 on lisäksi hyväksytty A-, B- ja
F-paloluokan sammuttimeksi.
PRESTO-TAKUU

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

TYYPPI
F6

PALOLUOKKA

SAMMUTEMÄÄRÄ

SÄILÖN MATERIAALI

MITAT K x L x Ø, mm

13A113B75F

6l

teräs

520 x 240 x 160
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