


BURNBLOCK Brandslukker er fantastisk til brandbekæmpelse på stråtage fordi:

 BURNBLOCK skal ikke påføres i ret store mængder, på før det virker.

 BURNBLOCK virker også når transportvæsken (vand) er fordampet.

 BURNBLOCK kan sprøjtes på tagflader rundt om det brændende for at forhindre 
spredning af ilden.

 BURNBLOCK skader ikke taget og tagflader der har fået BURNBLOCK behøver 
ikke at udskiftes. (Hvilket er tilfældet ved feks skum).

 BURNBLOCK er et 100 % organisk og ugiftigt brandhæmmende produkt, der 
nedbrydes naturligt og hurtigt i naturen og skader hverken dyr, mennesker, plater 
eller dit stråtag.

 BURNBLOCK er effektivt på alle typer af absorberende materialer fordi produktet 
lukker for ilttilførelsen og forhindrer ilden i at brede sig.

Mere om BURNBLOCK brandslukkere

 BURNBLOCK er DIN EN3 godkendt og kan anvendes mange steder,feks i 
hjemmet, kantiner, storkøkkener, kontorer, olign.

 BURNBLOCK har Danmarks højeste slukningstal for en vandbaseret ildslukker 
(*34A/40F for en 6L og 43A/75F for en 9L).

 BURNBLOCK har en SP105 FIRE Certificering.

 BURNBLOCK er blevet underkastet grundige undersøgelser hos Dansk 
Teknologisk Institut, der har erklæret produktet for komplet uskadeligt for 
mennesker, dyr og miljø.

 BURNBLOCK er Dansk produceret og beholder er Tysk kvalitetshardware.

 BURNBLOCK fåes i 6 eller 9 Liters trykflaske.

 BURNBLOCK strålelængde 6 og 9 Liter - vandret max 8 meter.

 BURNBLOCK tømningstider: 6 L 20-25 sek – 9 L 42-45 sek.

 BURNBLOCK er IKKE frostfri, fordi den så skal tilføres skadelige stoffer - 
dette er et bevist fravalg fra producentens side - og skal derfor opbevares 
frostfrit året rundt.

*Klasse A. Glødebrand i træ, papir, textiler mm. - Klasse F.Brand friture, madolie mm.



BURNBLOCK  fåes også som Imprægneringsvæske

BURNBLOCK imprægneringsvæske egner sig bla. til: 

 Slukning af ”små” brande (erstatter IKKE en trykflaske).

 juletræer, adventskranse, ”nytårsløjer” på bordet.

 træværk, andre konstruktioner

 beklædning (gentages efter vask)

 Gardiner, møbler, lagner, etc. (gentages efter vask)

 Genstande tæt på brandkilder

Og ja, man kan godt sprøjte det forebyggende på stråtag, men da stråtaget  er udsat for vejrlig 
(afvaskning), skal det gentages og frekvensen herfor kendes ikke.
Det kan derfor PT ikke anbefales til præventivt brug på stråtag.

Priser på BURNBLOCK.

6 Liter Trykflaske (30% blanding) 650,00 kr

9 Liter Trykflaske (30% blanding) 850,00 kr

0,50 Liter Brandimprægnering  - sprayflaske (18% blanding) 150,00 kr

6 Liter Genopfyldning 1.250,00 kr

9 Liter Genopfyldning 1.500,00 kr

For serviceaftaler indhent tilbud, da det afhænger af antal slukkere.

Priser er inkl moms, + fragt. Forbehold for prisændringer og udsolgte varer

Brandimprægneringsvæske leveres i andre mængder på forespørgsel. Indhent tilbud.
Alle trykflasker leveres i papkasse med vægbeslag, sikkkerhedsdatablad og sundhedsvurdering.

Gratis levering til: 
 Dem der skal have et uforpligtende tilbud på deres stråtag i Nordsjælland.
 Dem har har fået lavet tag af mig, selvfølgelig.

Kontakt

Stråtag.nu aps
Kattehalevej 51, 3460 Birkerød

4021 7270 el. 4814 3101
fleming@groefte.dk 

www.stråtag.nu 

Se video af Burnblocks trykladede slukker i aktion! https://vimeo.com/72719470 

Se video af Falck der tester Burnblock! https://vimeo.com/44294303 
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