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VET BRANDBLUSSER
Type: W-3-DFC
ISO 9001 : 2008
FM 27122

Volgens de richtlijn
96/98/EG betreffende
scheepsuitrusting

Vet brandblusser
met het blusmiddel
Gloria FC
Gloria W-3-DFC
Vet-brandblusser is
geschikt voor de
volgende brandklassen:

B

F

4,30 m

Brandklassen
en Rating
W 3 DFC

A

8A

55 B

F

75 F●

GLORIA AANBEVELING
★ Speciaal blustoestel geschikt voor
het blussen van branden van
dierlijke- en plantaardige oliën en
vetten.

GLORIA PRESTATIES

Nu met
brandkla de
Hoge blu sse F
scapacite
it

★ Speciale sproeistraal voor het goed
verspreiden van het blusmiddel over
de brand.
★ Om maximaal 75 liter dierlijke- en
plantaardige oliën en vetten te
blussen.
★ Herontsteking van de vuurhaard is
zeer moeilijk.
★ Eenvoudige reiniging van de
brandlocatie.
★ Lange houdbaarheid van het
blusmiddel.
★ Vorstbestendig tot -30° C.

GLORIA VEILIGHEID
★ Bluscilinder aan de buitenzijde
gecoat met 100% polyesterhars-lak
zonder milieubelastende
ingrediënten.
★ Bluscilinder inwendig gecoat met
patentcoating van GLORIA.
★ Stabiele voetring beschermt het
apparaat tegen beschadigingen.

AFB. W 3 DFC

VET BRANDBLUSSER
Type: W-3-DFC

GLORIA COMFORT
★
★
★
★
★

Speciale sproeikop.
Eenvoudige bediening.
Gebruiksvriendelijke instructie
Onderhoudsvriendelijk.
Compleet met wandbeugel.

GLORIA SERVICE
★ De landelijk opererende 24-uursservice-dienst draagt zorg voor
jaarlijkse controle, volgens NEN
NORM 2559, van alle bij U aanwezige
brandblusapparatuur.

086 XXX-00/X/10.10/S-GL/D-XX/NL

GLORIA GmbH · Postbox 1160 · D-59321 Wadersloh

www.gloria.de

GLORIA ADVIES
★ Een netwerk van goed opgeleide
GLORIA dealers door geheel
Nederland verzorgen de jaarlijkse
controle en onderhoud van al uw
brandblusapparatuur.
Overeenkomstig de nieuwste
Europese normen zijn onze GLORIA
produkten vervaardigd.
Theoretische- en praktische
blusinstructies, zoals voorgeschreven door de Arbo-wetgeving,
worden door onze organisatie op
lokatie uitgevoerd.
Veiligheid is een must! GLORIA
fabrieksapparatuur is dan ook ISO9001 gecertificeerd!
De overheid, gemeenten en het
bedrijfsleven in Nederland behoren
tot onze opdrachtgevers. Daar zijn
wij trots op.
’Vertrouwen in de mens en het
produkt’ geeft de noodzakelijke
continuïteit.

AFB. 1.: Slanghouder geïntegreerd in
voetring.
AFB. 2.: Stabiele voetring.
AFB. 3.: Draaggreep met bedieningshendel.

Technische gegevens:
type

gewicht
v/h
gevulde
apparaat

blusmiddel

hoeveelheid
blusmiddel
ltr.

drijfstof

spuitduur
in sec.

werplengte
mtr.

temperatuurbereik

W-3-DFC

6,8 kg

GLORIA FC

3

N2

15

4

-30° tot + 60° C

Technische wijzigingen voorbehouden

Afmetingen
hoogte
mm.

breedte
mm.

diepte
mm.

432

270

161

Ten dienste van het milieu - gedrukt op chloorvrij, gebleekt papier

