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Vesi on vaahtoa parempaa
Useimmilla on nykyään käytössään jauhe- tai vaahtosammutin. Niistä 
onkin varmasti paljon hyötyä, mutta ne eivät ole aina hyväksi ympäristölle 
ja terveydelle. Esimerkiksi vaahtosammutin voi sisältää PFAS-yhdisteitä 
eli vaarallisia fluoritensidejä, jotka leviävät maaperään ja juomaveteen ja 
vaikuttavat haitallisesti terveyteen.

PrestoNevo on kestävä innovaatiomme tuleville sukupolville.

Sammuta 
 tulipalot 
vedellä
www.presto.fi



PFAS-yhdisteet
PFAS-yhdisteet ovat kemikaaleja, joita on kaikkialla ympärillämme. Ominaisuuksiensa 
ansiosta yhdisteet muun muassa hylkivät rasvaa, likaa ja vettä sekä muodostavat 
kalvon, joka tukahduttaa tulipalon tehokkaasti. PFAS-yhdisteitä käytetään esimerkiksi 
kosmetiikassa, suksivoiteissa, elintarvikepakkauksissa, teflon-pinnoitteessa ja 
sammutusvaahdossa. Kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista keskustellaan 
maailmanlaajuisesti ja tieto lisääntyy koko ajan. Useita kieltoja on suunnitteilla, sillä 
on tiedossa, että PFAS-yhdisteet hajoavat luonnossa erittäin huonosti ja pilaavat 
pohja- ja juomavesiämme. PFAS-yhdisteitä päätyy elimistöömme veden, ruoan ja 
hygieniatuotteiden kautta. Yhdisteillä on haitallisia vaikutuksia terveyteemme, kun 
niitä kertyy maksaan ja munuaisiin, ja yhdisteiden epäillään aiheuttavan syöpää ja 
hormonaalisia häiriöitä.

Uuden sukupolven sammutin
PrestoNevo on uuden sukupolven sammutin, jossa ei ole lainkaan ympäristölle ja 
terveydelle haitallisia kemikaaleja. Se on määritelmämme ympäristöystävällisestä 
vesisammuttimesta. Sammute sisältää ainoastaan deionisoitua vettä. Uuden 
teknologian ansiosta sammute purkautuu vesisumuna. Se moninkertaistaa 
jäähdytysvaikutuksen ja takaa tehokkaan sammutuksen. Sammutinta voi käyttää 
myös sähkö- ja rasvapalojen sammutukseen, ja se voi korvata perinteiset 
vaahtosammuttimet monissa tiloissa.

PrestoNevo on innovaatiomme tuleville sukupolville.

PrestoNevon käyttökohteet:

 Toimistot

 Kirjastot

 Museot, näyttelytilat jne.

 Sairaalat ja hoitolaitokset

 Koulut

 Vankilat

 Hotellit ja ravintolat

Haluatko vaihtaa myrkyttömään palontorjuntaan? 
Soita meille numeroon 010 3877 200 tai käy osoitteessa presto.fi

Tuotenro 290941/ Teholuokka 27A34B*40F

Vesi on vaahtoa parempaa
Preston tavoitteena on luoda turvallisempaa arkea Pohjoismaihin. Teemme 
päivittäin työtä myrkyttömän palontorjunnan eteen, ja siksi olemme ylpeitä 
PrestoNevo-vesisumusammuttimestamme. Se ei sisällä lainkaan ympäristölle 
tai terveydelle vaarallisia kemiallisia aineita, kuten PFAS-yhdisteitä. Vesi 
on parempaa kuin vaahto sekä ympäristön että terveyden kannalta. 
Sammuttimemme ainutlaatuisen suuttimen ansiosta sammute purkautuu 
hienojakoisena vesisumuna, joka sammuttaa paloja erittäin tehokkaasti.    

Vaihda veteen  
jo tänään!

www.presto.fi

Ei lainkaan ympäristölle tai terveydelle vaarallisia 
kemikaaleja, kuten PFAS-yhdisteitä

Vesi aiheuttaa vähemmän välillisiä vahinkoja 
sammutuksen jälkeen

Helpompi puhdistaa ja siivota tulipalon jälkeen


