
1001-1 MAUS Xtin Klein
Dimensioner: 24 cm lång och 5 cm i diameter. 
Vikt: 480 gram.
Tillverkad i plast och metall.
Innehåll: Se datasäkerhetsblad.

MAUS Xtin Klein bekämpar eld med hjälp av 
kaliumbaserad aerosol (rök) som varken lämnar 
spår av pulver, släckskum eller andra släckrester 
efter sig. 
Med sina avancerade släckegenskaper så är den ett 
givet inslag i bil, båt, hem eller på arbetsplatsen.
 
Fördelar:
n Inga släckrester.
n Ingen sanering behövs.
n Förstör inte motor, inredning eller elektronik med 

pulver och skum.
n Väger endast 1/8 jämfört med en 2 kg 

pulversläckare*
n Aerospaceteknologi.
n Får enkelt plats i handskfacket eller på spishyllan.
n Den kaliumbaserade aerosolen (röken) är helt giftfri.
n 5 års garanti från produktionsdatum.
n Släcktid motsvarande en 2kg pulversläckare**
n Släcker alla mindre bränder.
n Skadar ej lagringsmedia.
n Inget underhåll krävs. 
n Unikt sekundärt skydd ***
n 100% startsäker.
n 3 meters kastlängd.

FRÅGOR & SVAR

Den kaliumbaserade röken tar inte bort syret
Den kaliumbaserade mixen i röken tar inte bort syret 
och kväver elden utan den kapslar in de brinnande 
partiklarna så att de inte återantänds på nytt. 

Aerospaceteknologi
Teknologin är sprungen ur det ryska rymdprogrammet 
där man var tvungen att uppfinna ett släckmedel 
som skulle fungera i rymden och som inte lämnade 
släckrester efter sig. 

Får man flyga med den i incheckat bagage?
Vi rekommenderar det ej eftersom flygbolagen kan 
beslagta enheten och det kan försvåra resenärens 

resande. Enheten innehåller en liten pyroteknisk sats 
och det är inte något farligt i sig, men med de hårda 
regler som flygbolag har så rekommenderas ej att ta 
med sig enheten på flyg. Vissa flygbolag tillåter inte 
ens att man har hårspray i incheckat bagage.

Vad motsvarar den om man jämför med en 
pulversläckare?
Släcktiden är nästan densamma som en 2 kg 
pulversläckare. Däremot är MAUS Xtin Kleins kraft 
motsvarande 0,5 kg pulversläckare. Dock så är det 
en teknik som är helt ny och som inte går att jämföra 
med en konventionell pulversläckare.

Pulver fräter sönder kablar
Många är inte medvetna om att pulver, från en 
pulverbrandsläckare, som har hamnat exempelvis 
på elkablar kan fräta sönder kablarna och orsaka en 
brand.

Användningsinstruktion:  
1  Greppa handtaget. Dra ut den manuella säkringen  
2  Rikta munstycket mot lågans bas 3  Håll enheten 
i ett fast grepp och aktivera den genom att trycka 
på Press Start-knappen 4  Håll enheten stadigt och 
använd inga svepande rörelser.
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VIKTIGT! Börja med ett avstånd på minst 1 meter 
när du börjar att bekämpa elden. När elden minskar 
i styrka närma dig försiktigt elden för att släcka den 
helt. Viktigt att all ”rök” (aerosol) hamnar på elden. 

 *  En 2 kg pulversläckare väger ca 4 kg.  

 ** 9-12 sekunder.

 *** Så länge den kaliumbaserade aerosolen svävar i   

  utrymmet/rummet så antänds elden inte på nytt.
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MAUS Xtin-serien är godkända och certifierade av RINA och har en 
godkänd CE-märkning.

MSB (Myndigheten för Skydd och Beredskap) samt motsvarande 
organ i Finland (Tukes) och Norge (DSV) har granskat produkten och 
tillsammans har vi tagit fram korrekt märkning och information 
enligt EU-direktivet för märkning av pyrotekniska enheter. 

Kaliummixen släcker alla typer av mindre bränder i initialskedet. Enheten 
är certifierad att släcka bränder i klasserna 8BC, men klarar även mindre 
bränder i klasserna A, Elektricitet och F. Med den nya prestandan klarar 
den bränder i 13 BC. Det har ännu inte dokumenterats hos RINA, men har 
testats internt och klarat testerna. 

MAUS Xtin Klein ska vara ett komplement till godkänt brandskydd 
(EN3-7 certifierat brandskydd) där det finns sådana krav och regler. 

Användningsområden: Bil, båt, husvagn, husbil, resa, hus, sommarstuga, 
kök, labb, skola, serverrum, kontor, verkstad, lantbruksmaskiner, 
företagsbilar, gatukök, industrilokal, nattklubb, scen etc.

Yrkesgrupper: Vaktmästare, resande säljare, elektriker, väktare, polis, 
militär, skogsentreprenad, lantbruk, it, kock, musiker etc.

MAUS Xtin Klein installeras som brandskydd i företagsbilar från Audi, 
VW och Skoda. Kronofogdemyndigheten har godkänt att installera 
MAUS i sina företagsbilar från Skoda. 

MAUS Xtin Klein är så liten att den får plats 
överallt. I skuggan av pepparkvarnen, i 
handskfacket, i datorväskan - ja, överallt.  

I varje enhetsförpackning så medföljer ett 
väggfäste med skruvar samt en instruk- 
tionsbok på svenska.

SPECIFIKATIONER

MAUS Xtin Klein Aerosolsläckare

Artikelnummer  1001-1

EAN-nummer 7350015530010

Dimensioner  L: 242 mm, Ø: 53 mm

Vikt, fylld  480 gram

Temperaturormåde  -20°C till +55°C 

Brandklasser (enligt certifikat) 8BC

Släckmedel  Kaliummix

Tömningstid  ca 9 sekunder

Kastlängd   3 meter

Förpackning Kartong 

Antal enheter innerbox 8

Antal enheter outerbox 32

Hållbarhet 5 år från produktionsdatum


