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Flamblocker® producten zijn milieu vriendelijk en productie
conform de  ISO 9001, ISO 14001 en ISO OHSAS 18001 standaard.
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MPA
Dresden

• Koel effect - Het Flamblocker vloeibare element verkoeld het 
brandende materiaal door snel de hitte te absorberen van het 
brandende materiaal, verdampt en veranderd in inerte stoom. 

• Inerte stoom - De inerte stoom bind zich met de vrije radicalen 
en giftige gassen, waardoor de zuurstof weggehaald wordt van 
de brandstof, terwijl mensen veilig kunnen blijven ademen.

•  Adiabatische koeling - De in stoom getransformeerde 
Flamblocker vloeistof haalt  in de lucht de hitte weg rondom de 
brandstof.

•  Verzeping -  Flamblocker vloeibare element ‘verzeept’ de 
brandstof, waardoor een dunne beschermlaag ontstaat, welke 
niet toestaat dat vrije radicalen en gassen in de lucht komen en 
zich kunnen binden met zuurstof. Deze verzeping voorkomt her 
ontbranding van de brandstof.

FLAMBLOCKER® BESTRIJD DE 3 BASIS ELEMENTEN 
VAN VUUR:  HITTE  –  ZUURSTOF  –  BRANDSTOF
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Flamblocker Traditional foam

Wij produceren en distribueren de volgende generatie groene 
brandbestrijdings middelen, met als missie het redden van levens 
en het minimaliseren van schade, nevenschade en schoonmaken 
ten opzichte van traditionele brandblussers. Met meer dan 30 
jaar ervaring en ontwikkeling heeft onze vloeibare oplossing zich 
bewezen als één van de meest effectieve  brandbestrijdings 
middelen te zijn die op de markt te verkrijgen is.
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Flamblocker® 
Throwing Grenade 

Flamblocker® Extinguisher Flamblocker® Automatic 
Fire Winner Sprinkler

Flamblocker® MAR1 Flamblocker MAR2 

Flamblocker® Throwing Grenade 
is de oplossing om een vuurhaard veilig op afstand te blussen. De werking
is zeer eenvoudig: oppakken en gooien tegen de wand... Één blus granaat 
is voldoende voor een gesloten/halfopen ruimte van 10 tot 14m3.  
Blussen met Throwing Grenade geeft de volgende effecten:
- sterke temperatuurdaling, verstikking van het vuur en negatieve katalyse
- beheerst de verdamping en werkt vlam vertragend 

+

Flamblocker® MAR2
is een brandblussende watertoevoeging,  ontwikkeld voor structurele-, 
bos- en landschap branden in klasse A, voor professioneel gebruik...
Mar2 koelt 21x sneller dan water, en haalt de hitte van de brandhaard.

Flamblocker® MAR1
is een brandblussende watertoevoeging, speciaal ontwikkeld voor klasse
A,B,C,D,E, F branden, voor professioneel gebruik...In de juiste verhouding
 verkoeld, verminderd brand & dampen, en voegt isolerende eigen-
schappen toe aan brandstoffen die aan de hitte of direct vlamcontact zijn
blootgesteld. O.a. geschikt voor sprinkler systemen.

Flamblocker® Extinguisher
is de volgende generatie groene brandblusser, voor nog krachtiger 
brandblus prestaties en langere blusduur. De brandblusser is eenvoudig
te bedienen, en de afstand tot de brandhaard bedraagt zelfs 4 tot 5 meter.
De Flamblocker® Extinguisher is maar liefst 5 jaar houdbaar en heeft geen 
jaarlijkse controle nodig. (Intertek gecertificeerd/ CE ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001).Biologisch afbreekbaar, kind veilig, een grotere bluskracht 
en geschikt voor elektronische apparatuur (veroorzaakt geen schade of 
kortsluiting).

Flamblocker® Automatic Fire Winner Sprinkler
Klassieke sprinkler installaties zijn duur en vereist onderhoud. Daarnaast bij 
activering veel schade. De Fire Winner betreft een standalone sprinkler 
zonder aangesloten te moeten zijn op waterleiding. Belangrijkste kenmerken 
betreffen: Makkelijk te plaatsen , ook in moeilijk toegankelijke ruimten; 
automatische activering bij het bereiken van de temperatuur die ingesteld is; 
Veilig in gebruik en niet te vergeten ECO vriendelijk . Onderhoud niet nodig. 
Toepassingen: oneindig zoals server- motorruimten ; kantoren; opslag-
ruimten; hotels; caravans; campers; woningen  etc.

+

Alle Flamblocker® producten zijn mens- en milleu vriendelijk, 
en zijn 100% biologisch afbreekbaar. Flamblocker® Automatic, Flamauto, 
Throwing grenade,  Extinguisher, Automatic Fire Winner Sprinkler en 
MAR1 zijn zeer geschikt voor bestrijding van Lithium-Ion branden.

Flamblocker® M-P Special
Ontworpen om te dragen, speciaal voor professionele toepassingen. 
(Leger & politie)

Flamblocker® Flamauto 
Flamauto is een automatische brandblusser, speciaal ontwikkeld als onder-
deel van brandbeveiligingssystemen voor professionele elektrische appara-
tuur, zoals transformatoren, spoelen, elektromotoren en andere apparaten, 
maar kan ook IT-servers en andere gevoelige IT-apparatuur beveiligen, 
zonder nevenschade. Het kan ook worden gebruikt in fabrieken om machines 
met elektromotoren en elektronische regeleenheden te beschermen.
Uitermate geschikt voor metaalbranden, zoals Lithium Ion. Hogere klasse F 
(vetten en oliën) waardoor ook zeer geschikt binnen de horeca.

Flamblocker® FlamautoFlamblocker® Automatic 

Flamblocker® Automatic
is een volautomatische en esthetische oplossing voor brandbeveiliging.
De mooi vormgegeven ampullen worden strategisch gemonteerd bij
vuurgevaarlijke zones of waar brandbeveiliging is gewenst, zoals in een
keuken of passagierhutten in een cruiseboot. Wanneer de oplossing in
de ampul de temperatuur van 84°C bereikt, knapt de ampul, en verspreid
de blussende oplossing over de vuurhaard. De automatic kan geheel
vrij gemonteerd worden, aansluiting op het waternetwerk is niet nodig.
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