
Brandtæppe - BS/EN 1869
BS/EN 1869:1997 godkendt brandtæppe specielt egnet til brændende væsker og personbrand

Væske og personslukning

Loteks BS/EN 1869:1997 god-

kendte brandtæppe er den op-

timale løsning, når der opstår 

brand i mindre enheder af væske 

som f.eks. frituregryder, olie-

tønder, tromler etc. Ligeledes er 

brandtæppet den bedste indsats 

mod brand i og på personer.

Brandtæppet kvæler hurtigt og 

effektivt ilden ved at fjerne til-

strømningen af ilt. Hvor konven-

tienelle håndildslukkere ofte kan 

gøre skade, hvis den bruges i ind-

sats mod brand i og på personer, 

sikrer tæppet en hurtig slukning 

uden negative følgevirkninger.

Indsats med brandtæppet sikrer 

desuden et minimalt omfang af 

følgeskader.

Brandhæmmende vævning

Brandtæppet er vævet af glas-

garn med en tykkelse på 0,4 mm. 

Tæppet er smidigt, stærkt, meget 

let og har et meget højt smelte-

punkt.

Let og hurtigt tilgængeligt

Brandtæppet kan monteres på en 

væg, et skab eller lignende og le-

veres i plastichylster med åbning 

i bunden. Brandtæppet har på-

syet to bændler, der giver let og 

hurtig adgang til at tage tæppet 

ud af hylsteret.

Den stærke og tætte vævning sikrer, 
at brandtæppet hurtigt og effektivt 
lukker af for lufttilstrømning og kvæ-
ler ilden
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Om Lotek A/S
Med mere end 35 års erfaring 

er Lotek A/S i dag en af landets 

førende leverandører af løsninger 

inden for brand, redning og sik-

kerhed. Virksomheden er økonomisk 

særdeles solid, og egne agenturer på 

systemkomponenter af højeste kva-

litet sikrer vores kunder den rigtige 

kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.

Brandtæppe - BS/EN 1869

Specifikationer:

Varenummer: ...............................................................................................................................MR 7500

Materialetype: .................................................................................................................... 440 EC 9 - 136
Længde .................................................................................................................................... 1.800 mm
Bredde ..................................................................................................................................... 1.200 mm
Tykkelse ...................................................................................................................................... 0.4 mm

Vævning ......................................................................................................................4 shaft satin

Brudstyrke
Trækbrudstyrke ...............................................................................................................1,105 N/cm
Skudbrudstyrke ................................................................................................................. 640 N/cm

Nettovægt .........................................................................................................................0.767 kg
Total vægt .........................................................................................................................0.796 kg

Max temperatur ......................................................................................................................550o C

Certificeringer ........................................................................................................ BS/EN 1869:1997
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