
Skab Sikkerhed med 
De rigtige branD-
slukkere

Hvis I vil være sikre på at 
slukkerne altid er i orden, kan I 
lave en totalaftale med Falck.
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Sikkert erhverv
Ring eller skriv til os, hvis du 
vil høre mere om sikring af din 
virksomhed.

70 15 85 85
ei-kundeoest@topdanmark.dk

Topdanmark 
Erhverv og Industri
Borupvang 4
2750 Ballerup

Kontakt

Forskellige materialer kræver forskellige slukningsmidler i tilfælde af brand. Når 
det gælder virksomhedens ildslukkere, er det derfor vigtigt, at I vælger den model, 
der passer til jeres behov.

Spar tid og besvær ved at lease jeres slukkere
Leaser I jeres slukkere hos Falck, indgår I en totalaftale. Det betyder, at Falck  
hvert år giver virksomhedens slukkere et lovpligtigt serviceeftersyn. Eftersynet 
gennemføres efter de gældende regler om opladning, trykprøvning, reparation og 
udskiftning og er jeres garanti for, at virksomhedens slukkere altid fungerer efter 
hensigten. 

Aftalen betyder også mindre besvær for jer. Slukkerne leveres gennemtestede, der 
er fri genopfyldning efter brug, og Falck kontakter jer automatisk, når det er tid til 
jeres serviceeftersyn. 

ERHVERV
SIKKERT

Typer Anvendelsesområde

Pulverslukker

Pulverslukkeren er en universalbrandslukker, der slukker langt  
de fleste typer brande. Den er især god til at slukke brande  
i papir, træ, tekstiler og væsker som benzin, olie og tjære.  
Pulver slukkeren er ikke egnet i følsomme omgivelser som  
fx elektronik på grund af kompliceret rengøring. 

Co2-slukker

Kulsyreslukkeren er særligt god til slukning af brande i com-
putere, elektriske installationer og væsker. Kulsyre slukkeren 
efterlader ingen spor efter slukningen, men må ikke anvendes 
mod personer på grund af risikoen for fryse skader – kulsyre er 
 -72 grader, når den forlader slukkeren. 

Skumslukker
Skumslukkeren bruges især til at slukke brande i papir, træ 
og væsker som benzin, olie og tjære. Den kan i større omfang 
benyttes i følsomme omgivelser.

Vandslukker

Vandslukkeren er især anvendelig til slukning af brande i papir, 
træ og væsker. Vandslukkeren fås med konstant tryk eller med 
pumpe. Den er velegnet til institutioner, kontorer, butikker mv. 
Slukkeren må ikke anvendes til slukning af brande i elektrisk 
udstyr.

Brandtæppe

Brandtæpper kan slukke alle typer brande. Ved at lægge tæppet 
om det brændende materiale kvæles ilten, og ilden  
går i sig selv. Derfor er der ingen følgeskader ved brug af 
brandtæppe. 


