
AUTOMATISKT BRANDSKYDD SOM SKYDDAR 

ALLA MINDRE UTRYMMEN MOT BRÄNDER. 

Klistermärket 
som stoppar 
branden! 

TEKNOLOGI CERTIFIERAD AV 



Brandfarorna som går att förhindra. 
Brandskyddsklistermärket MAUS Stixx utlöser när den kommer i kontakt 
med elden och skyddar fastighet, fordon och båt mot bränder som kan 
sprida sig. Bränder i elektronik och elcentraler ökar varje år. Kortslutningar, 
gammal el eller elektronik som är trasig kan alla vara potentiella dödsfällor.

Räddande radikaler
En flammas temperatur är mellan 600-1400°C grader. När klistermärket 
når 380°C så skickar det ut helt giftfria och saneringsfria kaliumradikaler 
som avbryter de kemiska reaktionerna vilket gör att elden slocknar.   



KYL/FRYS 
Ett klistermärke ovanför 
kompressorn bakom kyl/
frys skyddar mot damm 
som kan antänds av en  
för varm kompressor.

TORKTUMLARE/TVÄTTMASKIN 
Placera tre stycken klistermärken 
innanför skalet på din enhet och du 
har ett långvarigt skydd. 5 ÅRS SKYDD

ELCENTRALER 
Bränder kan starta pga kablar 
som ligger för tätt, kortslutningar, 
åsknedslag, defekta säkringar etc.



TEKNOLOGI CERTIFIERAD AV 

3-5 sekunders
aktivering

5 års skydd

Kompakt storlek

Klistermärket som stoppar branden! 
Brandskyddsklistermärke för 
Elskåp / Apparatskåp / Centraler / Serverrum / Elboxar



*Exklusive metallbränder samt glödbränder. 

Fördelar

n Kompakt storlek 10 x 5 cm

n Fristående enhet 

n Ej trycksatt

n Saneringsfri teknologi

n Inget komplicerat system

n Underhållsfri

n Livslängd 5 år

n Reagerar snabbt – 3-5 sek

n Ofarlig kaliummix

n Släcker alla typer av bränder*

5 cm

10 cm

0,5 cm

Användningsinstruktion:

1  Ta bort den självhäftande skyddsplasten på baksidan av MAUS Stixx   

2   Fäst MAUS Stixx på en plan yta eller konsol över det förväntade   
 antändningsområdet med den färgade  sidan vänd nedåt   

3   Böj eller skär inte MAUS Stixx   

4   Kontrollera MAUS Stixx regelbundet  för att säkerställa att den inte  
 har aktiverats   

5   De delar av MAUS Stixx som har blivit  aktiverade blir svarta och då måste  
 hela MAUS Stixx bytas ut. 



Applicering

Vid 380°C utlöser  klistermärket 
 inom 3-5 sekunder.

Eftersom kaliumaerosolen svävar i 
utrymmet utgör den även ett effektivt
eftersläckningsskydd.

Läs mer om teknologin under sektionen ”Teknologi”

1

2

3

Täck 20% av den övre  ytan för 
optimal  eldbekämpning.

Läs mer om hur många klistermärken 
som rekommenderas för olika storlekar på 
apparatskåp under sektionen: ”Räkna ut antalet” 



Räkna ut antalet 

Placeringsguide

Här följer ett enkelt räknesätt för att man snabbt ska veta hur många  
MAUS Stixx som utrymmet behöver. 

1. Beräkna ytan på utrymmets innertak = Bredd x Djup = AREA 1

2. Beräkna klistermärkesytan (10 x 5 cm) = AREA 2

3. Dela AREA 1  med AREA 2  och multiplicera med 20% för att få resultatet hur många  
 MAUS Stixx du behöver. 

 Exempel: Innertaket i utrymmet (50 x 20 cm) = 1000 ÷ MAUS Stixx (5 x 10 cm) 50 = 20  
 och 20% av 20 = 4 *

 * Om resultatet är 1,2, sätt 2 klistermärken och om det är 2,2 sätt 3  klistermärken etc.  
    Avrunda alltid uppåt!

 

*I mitten av skåpet eller där det är mest lämpat att skydda skåpet från en brand.

Exempel (cm):

Bredd  Djup Resultat Antal MAUS Stixx

20 12 0,96 1 (1 i överkant)

30 21 2,52 3 (2 i överkant, 1 på vägg/dörr*)

60 21 5,04 5 (2 i överkant, 3 på vägg/dörr*)

1 2 3 4 5 6x Stixx x Stixx x Stixx x Stixx x Stixx x Stixx

Bredd

Djup

ANTAL
MAUS
STIXX

Formula

/ x =20%AREA 1
AREA 2

VIKTIGT! Det får inte vara mer än 30 cm från där det kan uppstå en potentiell brand 
till placeringen av MAUS Stixx. Om skåpet är över 60 cm högt så bör man räkna 
utrymmet över 60 cm som ett nytt skåp enligt formeln ”Räkna ut antalet”.



Teknologi
Släckverkan från aerosoler sker dels genom att partiklarna absorberar värme  från 
flamman samt genom att bryta in i de kemiska reaktionerna som gör  flamman möjlig,  
så kallad heterogen katalys. 

Den fasta substansen består  huvudsakligen av en form av kaliumförening och kaliumradikaler 
är  mycket aktiva vilka då avbryter de kemiska förbränningsreaktionerna  genom neutralisering 
av väte-, syre- och hydroxidradikaler i flamman.   Då aerosoler består av just mycket små 
partiklar i en gas så blir resultatet  ett effektivare släckmedel än konventionellt pulver. En annan 
viktig egenskap  hos aerosoler är att fallhastigheten hos partiklarna minskar med en mindre 
 diameter då ytan blir stor i förhållande till massan vilket gör att luftmotståndet  blir relativt 
stort i förhållande till gravitationskraften. Detta resulterar i att partiklarna  håller sig svävande 
under en längre tid och bidrar därmed till en längre inerteringstid.  På så vis får man ett bättre 
återantändningsskydd. Tillsammans gör dessa faktorer  att PGA blir ett mycket effektivt 
släckmedel. Släckverkan per viktenhet är i spannet  3-10 gånger effektivare än Halon. 

Källa: MSB.se

SPECIFIKATIONER: 

MAUS Stixx Brandskyddsklistermärke

Artikelnummer:  1301-1

EAN:  7350015530102

E-nummer: 16 939 47

Dimensioner: 10 x 5 x 0,5 cm

Vikt:  26g±1.5g 

Livslängd: 5 år (8 år i försluten förpackning)

Svarstid:  3-5s

Skyddat område:  0,13 m3 (ca 100 x 50 x 25 cm).

Förvaringstemperatur:  -30°C - 100°C

Antändningstemperatur:  380°C

Antal per förpackning:  1

 

n  MAUSTM is registered trademark owned by Falkenheim Invest AB. 
0046 (0)8 12 00 51 30    www.mausxtin.com    info@mausxtin.com   


