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PRYLTEST 
– Maus Xtin Klein brandsläckare

Maus lilla röda  
röker ut elden!

Ingen rök utan eld, heter det ju. En för svenska marknaden 
ny brandsläckare har vänt på begreppet och använder just 
rök för att släcka eld. Enligt reklamen lika effektivt som 
pulver men utan att smutsa ner. Vi var bara tvungna att 
syna påståendet. Och när vi ändå var i farten jämförde vi 
den mot två alternativa släckare.
TEXT OCH FOTO STEFAN JANELD

30 HUSBILEN 3/15

Rekommenderadprodukt

Husbilen test 3_2015 del 1 ny.indd   30 2015-05-20   07:55:58



              31  HUSBILEN 3/15

«

”Effektiv som 
pulver. Men utan 
att smutsa ner."

randsläckare köper man med förhoppningen 
att aldrig behöva använda. Men i skarpt läge 
är det av yttersta vikt att den gör sitt jobb, ett 

jobb som består av två moment, förutom att släcka 
elden.

1:  Den ska finnas till hands!
2:  Den ska vara enkel att använda!

På marknaden finns, oss veterligen, tre släckare som 
uppfyller våra två krav. Små pulversläckare, släck-
spray och den nyligen lanserade Maus Xtin Klein.

Maus använder kalium som släckmedel. När du 
trycker på utlösaren frigörs en aerosol som driver ut 
kaliumet och ”kaliumrök” sprutar ut ur släckaren. 

Kaliumet täcker det som brinner och elden har 
inget att förbränna vilket får den att slockna.

Alla aktiva beståndsdelar förångas under släck-
ningen och försvinner helt. Det enda som behöver 
städas upp efter branden är eventuell aska och sot 
från det som brunnit. 

Det är lätt att dra paralleller till de tidigare popu-
lära, men numera förbjudna, Halon-släckarna. 

Släckaren är klassad B, C, F och elbrand upp till 
75 000 volt.
A = Brand i fasta material - trä, tyg etc.
B = Vätskebrand (bensin, diesel, fotogen och  andra 
brännbara vätskor)
C = Gasbrand
F = Fettbrand 

SÅ GJORDE VI
För att på ett säkert vis testa släckarna höll vi till på 
en avskild plats på återvinningscentralen Tveta utan-
för Södertälje där man var behjälplig med rekvisita i 
form av en spis och en soffa. 

Vi hällde bensin i en långpanna och använde en 
torr kvist som tändsticka. Från så nära håll som möj-
ligt aktiverade vi släckarna och bekämpade elden. 
Två släckare lyckades med sitt uppdrag, en gjorde 
det inte. Som framgår av bilderna.

Med Maus är det viktigt att avfyra släckaren nedåt mot elden. Kommer man från sidan landar inte kaliumet där det gör bäst nytta. Det tog sju sekunder att helt släcka 
elden. Kvar att sanera var sot från lågorna och aska från pinnen vi antände bensinen med. 

 Som husbilsägare har du tre alternativ av 
modell mindre brandsläckare som är någor-
lunda lätta att placera lättillgängligt. Från 
vänster till höger:
Maus Xtin Klein – släcker med kalium som 
kapslar in det som brinner.
Pulversläckare 1 kg – släcker med ett pulver 
som kyler och kväver elden.
Släckspray – en form av skumsläckare som 
ska kyla och kväva elden.

 Intuitivt handhavande: Dra ut säkerhetssprinten, 
tryck på gula knappen.

B

SNABBHET  
BETYDER ALLT

Uppstår en brand är tiden avgörande för 
utgången. Var 15:e sekund dubbleras 
branden i storlek. Är du inte framme i tid 
blir det skador, är du allt för sent ute är 
risken att bilen blir övertänd. Det tar bara 
någon minut. 

De släckare vi testat är alla tänkta 
att användas i brandens första skede. 
Har elden fått fäste och börjat sprida sig 
krävs större släckare. 
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PRYLTEST 
– Maus Xtin Klein brandsläckare

Namn Maus Xtin Klein
Aktiv substans kalium
Klassning B, C, F, Elbrand upp 
till 75 000 volt
Övrigt Motsvarar pulver- 
släckare med 1 kg  pulver
Storlek 242 mm lång, 53 mm 
i diameter
Vikt 480 gram
Kastlängd 3 meter
Tömningstid 9 sekunder
Garantitid 5 år
Pris ca 595 kronor

 Vi testade även att släcka en brand 
ovanpå spisen med Maus Xtin Klein. 
Det var ingen större utmaning eftersom 
värmen är betydligt lägre än när det 
brinner inne i ugnen.

 På grund av kraftig vind vågade vi 
inte tända på soffan, risken var för stor 
att den skulle övertändas och våra små 
släckare är inte skapta för att släcka 
stora bränder. Men för att visa hur 
mycket pulver smutsar ner avfyrade 
vi pulversläckaren mot soffan. Det blir 
som synes en hel del att sanera. Pulvret 
är så fint att det är svårt att få det ur 
textilen.

 Släcksprayen sprutar med en smal, 
ganska svag stråle. Den förmådde inte 
släcka vår eld. Flera gånger minskade 
elden i storlek och såg ut att slockna 
men tog snart fart igen. 
Det finns flera typer av släckspray, med 
olika egenskaper för att släcka olika 
typer av bränder. Vi hade köpt en klas-
sad A (trä, textil mm), B (vätskor), F 
(fett) och ska därmed släcka en brand 
som vår. Men det gjorde den inte. 

VI GILLAR
– Lätt att använda
– Lätt att placera
– Låg vikt
– God funktion
– Lämnar inga rester

VI ÖNSKAR
– Att den fanns i flera färger
– Rabatterat storpack – en till hemmet, en till bilen, 

en till husbilen. 

VI GILLAR INTE
– 

Vi tycker
Maus Xtin Klein kostar trefalt motsvarande 
pulversläckare. Den extra kostnaden är den 
värd med tanke på det nätta, lättplacerade 
formatet och det faktum att man slipper sane-
ra det fina pulver som pulversläckaren sprider. 
Saneringskostnaden ska räknas i tusenlappar 
– i praktiken blir man aldrig av med pulvret 
helt och fullt. Räkna med att byta ut dynkläd-
sel, gardiner, mattor och så vidare. 

Både pulversläckaren och Maus gör sitt 
jobb. Pulversläckaren känns något effektivare 
och släcker snabbare, men – som sagt – den 
skitar ner något bedrövligt. 

Släcksprayen var i vårt fall helt utan effekt. 
Undvik den är vårt enkla råd. 

Testvinnare är Maus Xtin Klein! Lika effektiv 
som pulver men utan dess nackdelar. Den är 
dessutom lättare, nog så viktigt, och enklare 
att placera eftersom den är mindre.

 Pulversläckaren släckte elden på fem 
sekunder. Snabbt och effektivt. Pulvret 
kommer ut med så högt tryck att elden 
snarast ”blåstes ut”. Innan vi avfyrade 
släckaren stötte vi den i marken för att 
skaka loss pulvret. Det har en tendens 
att packa ihop sig till en kaka och ska 
man få ut allt pulver är det viktigt att 
det luckras upp. Sammantaget blir 
släcktiden jämförbar eller några sekun-
der längre än med Maus Xtin Klein.
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