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N.B.! Lees deze informatie voor gebruik goed door.
Waarschuwing! Houd bij de vuurbestrijding minimaal één meter afstand. Buiten het bereik van
kinderen bewaren. Richt het apparaat niet op mensen of dieren. Raak het spuitstuk niet direct na
gebruik aan (gevaar voor brandwonden). Gebruik het apparaat niet in een rijdend voertuig, het
kan de bestuurder het zicht ontnemen. Houd tijdens het blusproces geen lichaamsdelen voor
het spuitstuk.
Informatie MAUS Xtin Klein blust met rook op basis van kalium. Deze laat geen blusresten
achter en de rook is geheel gifvrij. Geen gevaar voor explosie bij brand of extreme druk
(botsing). Bruikbaar in de temperaturen tussen -20 C en +55 C. Als het apparaat uit elkaar
gehaald wordt, vervalt de garantie en bestaat er gevaar voor persoonlijk letsel. Op een droge en
geventileerde plaats bewaren, niet in de buurt van licht ontvlambare artikelen. De garantie geldt
5 jaar vanaf productiedatum (zie de markering op de schacht van het apparaat). Niet gebruikte
apparaten dienen als de garantie verlopen is bij de plaats van aankoop ingeleverd te worden.
Gebruikte apparaten dienen bij het milieupark als spraybussen met inhoud dan wel conform
plaatselijke regels ingeleverd te worden. De apparaten zijn voorzien van het CE-keurmerk en zijn
gecertificeerd door RINA S.p. A.
Brandklasse RINA S.p.A. heeft de MAUS Xtin Klein geschikt bevonden voor klasse B (vloeibare
brandstoffen zoals bijvoorbeeld olie, benzine of aanmaakvloeistof) en klasse C (gasbranden
zoals bijvoorbeeld flessengas en ammoniak).
Productspecificatie MAUS Xtin
Behalve klasse B en C is het apparaat ook
3 meter
geschikt voor het bestrijden van kleine brandjes Spuitbereik
in de klasse A (hout, papier en plastic ), F (spijsolie Blustijd
9 seconden
en bak- en braadvet) en elektrisch (elektrische
242 mm
branden tot maximaal 75000 V). Het apparaat Lengte
is niet geschikt om brandend metaal, zoals in Diameter
53 mm
bijvoorbeeld Bengaals vuur, mee te blussen.
Nettogewicht
480 ± 20 gr.
Activeringsknop
Handvat

Cassette v.d.
aërosolgenerator
Activeringsknop

Cassette v.d.
aërosolgenerator
Spuitstuk

Handvat
Borgpin

Meer informatie op:
www.mausxtin.com
MAUS is een gedeponeerd
handelsmerk.
Geproduceerd in China.

