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Viking skumslukkere
Viking skumslukkere er produsert for å ha høy slukke effekt mot A og B branner. Skum 
leder ikke elektrisitet og kan derfor brukes mot elektriske installasjoner opp til 1000V. 
Skumslukkeren egner seg godt for bl.a. industri, næringslokaler, offentlige bygninger, 
skoler, sykehus, hotell, landbruk og alle typer boliger og fritidshus. 

Viking S6V Eco skumslukkere er produsert med ambisjoner om å påvirke miljøet minst 
mulig og er sertifisert av miljømerkingen Milieukeur. For håndslukkere er Milieukeur i dag 
den ledende miljømerkingen i Europa og det er SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som 
har utformet og satt kravene for denne merkingen. Fokus ligger på å fremme utviklingen 
mot mindre miljøskadelige produkter. Et av kravene er at maksimal mengde fluortensider 
er under 0,04% av den totale slukkemengden. 
 
Det følger med hver slukker et standard brakett for veggfeste. Som tilbehør finnes ulike 
typer skap og en kraftig slingrebrakett for montering i for eksempel båter og landbruksma-
skiner.

Art.nr. Type Klasse Mengde slukke- 
middel

Beholder 
materiale

Mål 
H x B x D Vekt Tømmetid

29091 S6V Eco 21A 183B 6 liter Stål 520x240x160 mm 9,5 kg  42 sek
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Viking pulverslukkere
Pulverslukkere med ABC-pulver er den mest allsidige slukkeren og kan brukes mot nesten 
alle typer av branner. Noen eksempler på bruksområder er biler, båter, lastebiler, busser, 
industrien, campingvogner, villaer/hus, hytter og bondegårder. Med en pulverslukker kan 
du også slukke brann i elektriske installasjoner og gassbranner.  
 
Pulverets slukkeeffekt fungerer i hovedsak gjennom det vi kaller negativ katalyse. Ved 
bruk oppstår en kraftig pulversky som raskt dekker branntilløpet og avbryter forbren-
ningsprosessen. Laget av pulver som legger seg over det brennbare materialet hindrer re 
antenning. Pulveret er frostsikkert og funksjonsdyktig fra -30 til + 60 grader celsius. 
 
Det følger med hver slukker et standard brakett for veggfeste. Som tilbehør finnes ulike 
typer skap og en kraftig slingrebrakett for montering i for eksempel båter og landbruksma-
skiner.

Art.nr. Type Klasse Mengde slukke-
middel

Beholder 
materiale

Mål 
H x B x D Tømmetid

1992 P6VS 43A 233B C 6 kg Stål 520x240x160 mm 17 sek

Samtlige av Vikings brannslukkere er CE- merket i henhold til EU:s trykkutstyrsdirektiv, hvilket bekrefter deres sikkerhet. De er også 
godkjente i henhold til SS-EN 3-7, Som er en felles Europeisk standard. Slukkerne funksjons testes av et eksternt kontrollorgan (DNV:  
Det Norske Veritas).


