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Nederland is het land van recreatie. Nederlanders trekken er dan graag massaal op uit, met de 
camper, tent, boot of lekker naar de stacaravan. Een goede voorbereiding voor een fijne vakantie is 
dan ook essentieel. Niet alleen de zonnebrandcrème is belangrijk, maar ook controle op de gasslang! 
Is de elektriciteit nog deugdelijk? Want niemand zit te wachten op een calamiteit tijdens het recreëren. 
Met deze minigids brandveiligheid geven wij u tips en wat achtergrondinformatie over wat u moet doen 
in geval van brand. Deze minigids is met zorg samengesteld door EHBO BHV Nederland. Hierbij zijn 
diverse bronnen* geraadpleegd. Hiermee hebben wij deze minigids brandveiligheid op de Camping & 
In de boot samengesteld.  
 
De minigids heeft de volgende hoofdstukken: 

- Veilig omgaan met gas 
- Elektriciteit 
- Koolmonoxide in de (sta)caravan, camper of boot 
- Rookmelder 
- Gasmelder 
- Brandpreventie camper, (sta)caravan 
- Brandpreventie tent 
- Brandpreventie boot 
- Brand! Wat nu? 
- Hoe blus je een brand? 
- BBQ & vuurkorf 
- Veiligheid onderweg 
- Prymaxx Sprayblusser 

 
EHBO BHV Nederland is innovatief en actief op het gebied van opleidingen betreffende de 
particuliere, bedrijfs-, recreatieve, en evenementenveiligheid. Ook voorzien wij in middelen en 
materialen, zoals verbandmateriaal en brandblussers.  
 
Mocht u nog vragen hebben betreffende onze dienstverlening, nodig ik u van harte uit om contact met 
ons op te nemen.  
 
Wij wensen u een veilige vakantie toe! 
 
Hans en Sabine Agterberg 
EHBO BHV Nederland 
 

 
 
 
*Bronvermelding: ANWB.NL, Kampeermagazine.nl, Checkbrandveiligheid.nl, Brandweer.nl, Kokwatersport.nl, Eurocampings.nl, EHBO BHV Nederland.nl, Prymaxx.nl 
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MINI GIDS BRANDVEILIGHEID OP DE CAMPING & IN DE BOOT 
 
Comfort op vakantie wordt steeds belangrijker. Huishoudelijke apparaten en andere elektronica 
nemen we graag mee op reis. Let er goed op dat u speciale campingapparatuur gebruikt met een laag 
stroomverbruik en ga op de juiste manier om met gasflessen- en toestellen. 
 
VEILIG OMGAAN MET GAS: 
Gasflessen zijn veilige producten. Toch vraagt het gebruik van gas in de (sta)caravan, camper & tent 
om voorzichtigheid. Hieronder delen we wat tips betreffende het veilig omgaan met gas. 
 
GASFLES 
Koop altijd een verzegelde gasfles bij een erkende dealer of een erkend gasvulstation. Een gasfles is 
gevuld met vloeibaar gas, waar gasvormig gas bovenop drijft. Om hiermee te kunnen koken, moet de 
fles rechtop staat. Bij een liggende fles kan er vloeibaar gas uit de gaskraan komen. Dit kan schadelijk 
zijn voor je apparatuur. Maar nog erger, het geeft een risico op een steekvlam. Als vloeibaar propaan 
in contact komt met de huid zorgt dit voor bevriezing. Vul de gasfles nooit zelf met LPG, bijvoorbeeld 
aan de pomp. Het is niet alleen verboden, het is ook levensgevaarlijk omdat gasflessen maar tot ca. 
80% gevuld mogen worden. Zet je gasfles ook nooit los naast de caravan of tent. Maar zet deze altijd 
rechtop en vast in een flessenbak.  
 

 
 
GASDRUKREGELAAR 
Gebruik altijd een gasdrukregelaar. De gasdruk in een gasfles wordt bepaald door de temperatuur en 
schommelt daardoor. Om ervoor te zorgen dat de gasdruk constant is en laag genoeg om te kunnen 
gebruiken, gebruik je een gasdrukregelaar. Gasslang en drukregelaar moeten om de 5 jaar worden 
vervangen (of eerder bij slijtage) om een veilige werking te garanderen. 

 
GASSLANG 
Controleer de oranje gasslang en gasdrukregelaar elk jaar. Vervang de slang als je 
verouderingsscheurtjes ziet of als de slang ouder is dan 5 jaar (zie productiedatum en/of 
vervangingsdatum op de slang). Je checkt de slang door deze even scherp dubbel te vouwen. Zie je 
(droogte)scheurtjes? Vervang de slang dan. Deze controle geldt zowel voor de oranje gasslangen met 
vaste koppelingen als de gasslangen die je met slangklemmen aansluit. 
 

 



 
GASKRAAN 
Draai de gaskraan altijd met de hand dicht na elk gebruik. Gebruik daar nooit gereedschap voor. Zorg 
er bij het aansluiten en verwisselen van de gasfles voor dat alle apparatuur afgesloten is en dat de 
gaskraan dicht is. Draai de kraan sowieso goed dicht na elk gebruik. Ook als de gasfles leeg is en als 
je deze na het kampeerseizoen thuis of ergens anders opslaat. 
 
GAS-STOP 
Met een Gas-stop weet je precies wanneer het gas bijna op is en in het geval van een groot lek of 
falend systeem schakelt het direct de toevoer van gas uit. 
 

 
 
VENTILATIE 
Zet gasflessen in een goed geventileerde ruimte, zodat eventueel vrijgekomen gas niet in de ruimte 
kan ophopen. Omdat propaangas zwaarder is dan lucht, zakt vrijgekomen propaangas altijd naar 
beneden. Houd daarom het vloerrooster van de disselbak van je caravan altijd geopend. En zet, als 
dat mogelijk is, je gasfles buiten. Ook niet aangesloten gasflessen moeten buiten worden opgeslagen. 
 
BE COOL! 
Een ongeluk zit in een klein hoekje en gas is nou eenmaal uiterst ontvlambaar. Daarom: niet roken en 
geen open vuur in de buurt van de gasfles. Zeker als de fles wordt aangesloten of verwisseld. 
Ontstaat er brand in de buurt van de gasfles? Draai de gaskraan dan zo snel mogelijk dicht. Lukt dit 
niet, koel de gasfles dan vanaf veilige afstand met water. Neem geen onnodig risico en waarschuw de 
brandweer. 
 
KOKEN OP CAMPINGGASSTEL 
Zet een gaskookstel nooit te dicht tegen een tentdoek of tegen andere brandbare materialen 
(gordijnen, handdoeken, kleding). Gebruik bij het koken altijd een spatscherm. Zorg ook voor een 
goede ventilatie in de ruimte waar gekookt wordt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELECTRICITEIT  gebruik deugdelijk materiaal! 

• Het aansluiten van stroom is vaak het eerste wat kampeerders doen als ze op hun plekje op 
 de camping staan. Dat veiligheid ook hierbij erg van belang is, moge duidelijk zijn. Het     
 gebruiken van het juiste materiaal is daarom essentieel. 

• De spanningswaarden in een caravan zijn 220-230 volt en 12 volt. 
• Een accu herbergt een redelijk groot vermogen. Foute bedrading kan kortsluiting tot gevolg 

hebben met een grote kans op brand. 
• Ook een risico: te veel lampen aansluiten op je 12-voltinstallatie. 
• De aansluiting van de caravan op een 220-voltinstallatie is het veiligst met een blauwe, 

spatwaterdichte CEE-stekker en een neopreenkabel. Rol de kabel altijd helemaal af. Een 
opgerolde kabel kan namelijk een inductiespanning veroorzaken. Dit zorgt op zijn beurt voor 
een verhoogde warmteontwikkeling, die in het ergste geval tot kortsluiting kan leiden of de 
kabel doet smelten. 

• Caravans met een CEE-stekker zijn geaard. In caravans, die geen CEE-aansluiting hebben, 
moet een aardlekschakelaar worden geplaatst. Wie hier weinig kennis van heeft, doet er 
goed aan om een specialist in te schakelen. 

• Er bestaan speciale campingversies van huishoudelijke apparaten als een koelkast of een 
koffiezetapparaat. Deze hebben een lager stroomverbruik. Een omvormer of accu kan ook 
helpen om je stroomverbruik op een veilig niveau te houden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
KOOLMONOXIDE IN DE (STA)CARAVAN, CAMPER OF BOOT 
Koolmonoxide, ook bekend als CO, komt vrij bij een onvolledige verbranding en staat niet voor niets 
bekend als de sluipmoordenaar. Wanneer je het inademt, kan dit ernstige lichamelijke gevolgen 
hebben. 
 
HOE HERKEN JE KOOLMONOXIDEVERGIFTIFING  
De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte 
hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voel je je verwart, slaperig en je krijgt een 
versnelde hartslag. Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op, zoals 
bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg. Bel direct 112 
voor de Ambulance & Brandweer. Vergeet ook het personeel van de camping/haven te alarmeren 
voor de opvang en begeleiding van de hulpdiensten. 
 
CONTROLE & ONDERHOUD 
Controleer, voordat je een camper-, caravan-, bootkachel gaat gebruiken, of de rookgasafvoer goed 
vastzit en of deze niet beschadigd is. Een rookgasafvoer moet verticaal hangen en zo min mogelijk 
bochten hebben. De rookgasafvoer loopt in de meeste caravans door de kast boven de kachel. 
Controleer, als de caravankachel brandt, regelmatig de vlam.  
 
Een geel/oranje vlam in een gastoestel wijst op een gebrek aan zuurstof. Bij een goede verbranding is 
deze vlam blauw. Als de caravan- of camperkachel net is aangestoken kan hij door vocht even een 
gele vlam geven, maar de vlam moet blauw zijn als de kachel heet is. Ventileer te allen tijde de ruimte 
goed, zodat er voldoende aanvoer van zuurstof is. Goed jaarlijks onderhoud aan de gastoestellen, 
kachel, kooktoestel en koelkast is een belangrijke factor om een slechte verbranding te voorkomen. 
 

 
 
KOOLMONOXIDE MELDER 
Vooral in kleine ruimtes zoals een (sta)caravan, camper of boot vult de ruimte zich snel met het 
dodelijke gas, dus het plaatsen van een koolmonoxidemelder is van levensbelang. 
Koolmonoxidemelders zijn niet duur en waarschuwen je op tijd, zodat je direct kunt ingrijpen en jezelf 
in veiligheid kunt brengen. Er zijn ook gecombineerde melders. Deze detecteren gas, rook en 
koolmonoxide. 
 
PLAATSEN KOOLMONOXIDEMELDER 
Het detecteren van koolmonoxide gebeurt met een elektrochemische sensor. 
Dergelijke sensoren hebben een beperkte levensduur. Het advies is om een koolmonoxidemelder bij 
voorkeur na 3 jaar te vervangen. 
 
  



 
WAT MOET JE DOEN ALS DE KOOLMONOXIDEMELDER AFGAAT 
Verlaat direct de boot, (sta)caravan of camper en draai de gasfles of de gaskraan bij een stacaravan 
dicht. Laat de deur open staan en open indien mogelijk één of meerdere ramen. Blijf een tijdje buiten 
om weer voldoende zuurstof op te nemen. Raadpleeg bij de symptomen van een 
koolmonoxidevergiftiging een huisarts. Schakel een vakman in om de oorzaak op te sporen en te 
verhelpen. 
 

 
 
  



 
ROOKMELDER  
In een caravan, camper of boot is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk te kunnen vluchten, 
aangezien het een relatief kleine ruimte is met maar één uitgang. Het hebben van een functionerende 
rookmelder is daarom uitzonderlijk belangrijk, adviseert de brandweer; ook voor in een tent. Hiervoor 
zijn bijvoorbeeld kleinere rookmelders zeer geschikt, waarbij de rookmelder vastgeplakt kan worden. 
Zorg er daarnaast voor dat u een melder koopt met een levensduur van minimaal 5 jaar en dat u deze 
regelmatig test.  
Pas op: Het missen van de waarschuwing van een lege batterij kunt u zo missen wanneer uw camper, 
caravan of boot opgeborgen staat in de maanden dat u er geen gebruik van maakt. Ook is het handig 
om altijd een set extra batterijen te hebben, voor het geval dat u onderweg bent en een waarschuwing 
krijgt dat de batterijen leeg zijn. Er zijn ook gecombineerde melders. Deze detecteren gas, rook en 
koolmonoxide. 
 
PLAATSEN ROOKMELDER 
Hang deze niet te dicht tegen de wand of uw kooktoestel, een rookmelder maakt namelijk geen 
onderscheid tussen waterdamp en rook. Hierdoor kan het dan vals alarm slaan. 
 
WAT MOET JE DOEN ALS DE ROOKMELDER AFGAAT 
Controleer waar en of er sprake is van een beginnende brand. Probeer de brand te blussen met het 
juiste blusmiddel. Lukt dit niet of is de brand aan het uitbreiden, verlaat dan direct de boot, 
(sta)caravan of camper en draai de gasfles of de gaskraan bij een stacaravan dicht. Indien mogelijk 
sluit je ook alle deuren en ramen. Bel direct 112 voor de Brandweer. Vergeet ook het personeel van 
de camping/haven te alarmeren voor de opvang en begeleiding van de hulpdiensten. 
 
GASMELDER 
Met een gasmelder zorg je voor extra veiligheid in je (sta)caravan, camper of boot. Een gasmelder is 
een uiterst gevoelig gasalarm dat zeer snel 3 gevaarlijke gassen detecteert, te weten slaapgassen 
(narcosegas), koolmonoxide en propaan- en butaan gassen.  
 
  



 
BRANDPREVENTIE CAMPER- (STA)CARAVAN 
Mogelijke oorzaken voor brand in de caravan of camper zijn de netspanning, 12 volt, gas, remmen en 
wielen, maar vooral toch de gebruiker zelf. Controle en onderhoud zijn van levensbelang. De veilig-
heid van een camper of caravan komt vaak in het geding als doe-het-zelvers te ambitieus zijn. Prutsen 
aan 12- en 230-volt installaties is niet verstandig, net zoals klussen aan de aangelegde gasinstallatie. 
Wij drukken u op het hart: ‘Laat dit aan experts over!’ 
 
Hier enkele punten waar je op moet letten: 

• Voorkom kortsluiting in een van de ingebouwde elektronica units (blackboxen) door ze op de 
juiste manier te gebruiken en niet te overbelasten. 

• Sluit alleen apparatuur met een goede (niet te dunne) bedrading en met de juiste zekering 
aan. 

• Controleer de gasslang geregeld op ouderdom (de leeftijd staat op de slang). 
• Houd de kookbranders schoon. 
• Zorg ervoor dat de kachelafvoer niet lekt of geblokkeerd is. 
• Laat vitrage niet wapperen in de nabijheid van de kookplaat. 
• Waak voor oververhitting van de remtrommels (door falende oploopremdemper of hangende 

parkeerrem) en wielnaaf (door een defect aan de wiellagers). 
• Contoleer bij een gasfleswisseling de koppeling op lekkage met zeepsop. 
• Vervang kapotte lampen door lampen met dezelfde wattage. 
• Gebruik bij voorkeur geen gas- of kaarsverlichting 

 
BRANDPREVENTIE TENT 
Tijdens een kampeervakantie moet je er niet aan denken dat de tent, waar je in slaapt, in brand vliegt. 
Gelukkig komt een brand in een tent niet heel vaak voor, maar het is wel goed om je bewust te zijn 
van de brandveiligheid van kampeertenten. De meeste tenten zijn gemaakt van ontvlambare 
materialen, waardoor een tent vrij gemakkelijk in brand kan vliegen. In de handleiding van de 
verpakking van de tent staat dan ook dat in de tent niet gerookt mag worden en dat in of rondom de 
tent open vuur strikt verboden is. Een tent van polyester of katoene stof vliegt niet snel in brand bij 
bijvoorbeeld as van een sigaret of een steekvlam. Wanneer vuur echter langere tijd met een polyester 
of katoenen tent in aanraking komt, dan kan de tent wel vlam vatten. 
 
BRANDPREVENTIE BOOT 
Voorkomen is beter dan genezen. Brandpreventie kan het risico van een brand op de boot aanzienlijk 
verminderen. De volgende handelingen kunnen bijdragen aan een veiligere boot: 

• Zet jerrycans met benzine, verf, ontvettingsmiddelen en andere brandbare vloeistoffen niet in 
het motorcompartiment. Een aparte ruimte met goede ventilatie is een beter alternatief, 
bijvoorbeeld in een bakskist. 

• Rook niet tijdens het tanken, aansluiten van gasflessen en het controleren van het 
vloeistofniveau van accu’s. 

• Gaat de boot naar de winterstalling? Haal dan de gasflessen van boord en ontkoppel de 
accu’s. 

• Heb je een gasfles verwisseld? Controleer dan de gasdichtheid van de koppeling. 
• Controleer regelmatig de brandstoftank en –leidingen op lekkages. Kijk daarnaast ook 

regelmatig of er geen loshangende bedrading is. 
• Houd altijd een nacontrole na het klussen. 
• Zorg dat alles zeevast staat. 
• Schakel de stroom uit bij het verlaten van de boot. 
• Maak een calamiteitenplan en bespreek dit met opvarenden en gasten. 

 
Zorg daarnaast voor voldoende preventiemiddelen aan boord zoals rook-, gas- en 
koolmonoxidemelders. Het is aan te raden om uit te zoeken wat de risicoruimtes aan boord zijn, zoals 
het kombuis en de machinekamer. Op basis van de indeling van de boot kan je bepalen waar de 
melders het beste opgehangen kunnen worden. 
 
 



 
 
 
 
BRAND! EN NU? 
Een ongeluk zit een klein hoekje. Een brand ontstaat dan ook vaak door het onzorgvuldig omgaan met 
bijvoorbeeld gasflessen. Maar ook kortsluiting, brandstoflekkage of het warmlopen van lagers zijn 
oorzaken van brand. Om brand te voorkomen of te bestrijden is het belangrijk om te begrijpen hoe 
vuur ontstaat. Vuur bestaat uit drie ‘onderdelen’: 
• Zuurstof 
• Brandstof (olie, gas etc.) 
• Ontbrandingstemperatuur 

 
Wanneer één van deze drie onderdelen wordt weggehaald, is de brand geblust. Bijvoorbeeld: door het 
afdekken van een brand met een blusdeken haal je de zuurstof weg en met het afsluiten van de 
brandstoftoevoer haal je de brandstof weg. 
 

  
 
HOE BLUS JE EEN BRAND: 
Het belangrijkste is dat je aan je eigen veiligheid en die van de medepassagiers denkt. Vervolgens 
neem je de volgende stappen om de brand te blussen: 

• Zet de motor uit (camper-boot). 
• Verwijder gasflessen uit de omgeving van de brand (caravan-camper-tent-boot).  
• Sluit de gaskraan af (stacaravan). 
• Probeer uitbreiding te voorkomen door zelf de brand te gaan blussen. Als dat niet lukt, sluit 

dan de ramen en deuren van de (sta)caravan, camper of boot.  
• Gebruik je een handbrandblusser?  

o Controleer of je het juiste blusmiddel hebt; 
o Test dan met een ‘proefschot’ of deze is geactiveerd, voordat je de brand te lijf gaat; 
o Benader de brand laag; 
o Adem geen rook in; 
o Wend je gezicht half af van de brand.  
o Blus rechtstreeks in de vuurhaard (NIET bij vloeistofbranden!!) 
o Controleer of de brand helemaal uit is; 
o Blijf ALERT op herontbranding! 

• Meld de brand bij het personeel van de camping of haven. 
• Waarschuw andere camping- havengasten en breng zo nodig mensen in veiligheid. 
• Zorg voor een vrije aanrijroute voor de brandweer. 
• Geef de brandweer informatie over eventuele slachtoffers en over hoe de brand is ontstaan. 

 
  



 
BBQ & VUURKORF 
Wat is een vakantie zonder een barbecue op zijn tijd en een vuurkorf of kampvuur is natuurlijk enorm 
sfeerverhogend, als het donker begint te worden. Maar soms verbiedt de lokale overheid of de 
campingeigenaar het om te barbecueën of een vuurkorf/kampvuur te maken, bijvoorbeeld vanwege 
langdurige droogte. Kortom: wie met vuur bezig is, moet altijd zeer voorzichtig zijn. Hoe beperk je de 
risico’s? 

• Ter voorbereiding zet je altijd een brandblusser, emmer water of emmer zand klaar. 
• Plaats een barbecue of vuurkorf op een vlakke ondergrond en op voldoende afstand van 

brandbare materialen zoals je tent, de waslijn en struiken. 
• Zorg ervoor dat spelende kinderen of dieren de barbecue of vuurkorf niet per ongeluk kunnen 

omstoten. 
• Gebruik bij het barbecueën alleen houtskool of briketten.  
• Aanmaken doe je met aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof.  
• Vermijd het gebruik van benzine, petroleum of spiritus. Deze stoffen veroorzaken gevaarlijke 

steekvlammen. 
• Plaats een gasfles van de gasbarbecue nooit onder de barbecue zelf, zet deze er liever naast. 
• Klaar met barbecueën? Dek een nog brandende barbecue of vuurkorf na gebruik goed af met 

zand. Pas als de barbecue helemaal gedoofd is, kun je deze verplaatsen. Lopen met een 
brandende barbecue of vuurkorf is te allen tijde af te raden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
VEILIGHEID ONDERWEG 
De kern van het verhaal is natuurlijk dat veel kampeerders zich niet veilig voelen op een parkeerplaats 
langs de snelweg. Vanuit heel Europa lees je berichten over nachtelijke inbraken, met verhoogde 
risicolocaties als de wegrestaurants langs de Franse Rhônedal-snelweg. 
 
Zes tips voor je veiligheid: 

• Bekijk voor vertrek waar je waardevolle spullen kunt verbergen. In bijna alle caravans en 
campers zijn daar wel goede plekken voor te vinden. 

• Overnacht nooit op typische transitplekken, bijvoorbeeld langs de snelweg. In het 
hoogseizoen is dat vaak het favoriete werkterrein van dievenbendes. 

• Parkeer ’s avonds bij voorkeur op een open, goed verlichte plek. Tussen bomen, bosjes en 
vrachtwagens kunnen inbrekers makkelijker hun gang gaan. 

• Maak kabaal en doe het licht aan als er iemand aan je caravan of camper morrelt. Hou een 
zaklamp en je mobieltje (niet in het zicht) binnen handbereik. 

• Vermijd confrontaties, want inbrekers hebben vaak meer ervaring in dergelijke situaties dan jij. 
Geef een (poging tot) inbraak altijd aan bij de politie. 

 
En de beste tip: 

• Zoek een camping of een beveiligde camperplaats. Via de websites, campinggidsen en apps 
vind je een geschikte en veilige overnachtingsplek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spray brandblusser Prymaxx Universeel voor in de auto, camper, boot, en keuken 
 
Prymaxx komt met de eerste spray brandblusser Glow in the Dark op de markt. Deze zal oplichten 
wanneer het licht uitvalt. Deze spuitbus is de ideale brandblusser voor de meest voorkomende 
branden bij u thuis, auto, tent, (sta)caravan, camper, boot en niet te vergeten de keuken. Deze 
universele spray brandblusser is naast vaste stoffen en brandbare vloeistof ook geschikt voor het 
blussen van 5 liter (frituur) vet/olie branden. Verstikt het vuur in slechts enkele seconden door een 
simpele druk op de knop. Hij is licht in gewicht, compact en is met één hand te bedienen. 

 
Doordat hij werkt zoals een spuitbus kan iedereen, ongeacht leeftijd, het gebruiken. 
Door de dop te verwijderen is de spray brandblusser door zijn intuïtieve werking te allen tijde klaar voor direct 
gebruik. Hiermee voorkomt u dat een kleine vlam zich razendsnel uitbreidt met alle gevolgen van dien…. U kunt 
deze schuimblusser gebruiken als brandblusser auto, brandblusser keuken, brandblusser vet, brandblusser boot, 
brandblusser caravan etc., dus echt universeel te gebruiken. 
 
Al Onze Prymaxx spray brandblussers zijn getest volgens de nieuwe Europese Norm (NEN) de NEN 3-7. 
 
Alle voordelen van de spray brandblusser: 

• T.h.t datum ruim 3 jaar 
• Schuim AFFF 
• Spuittijd maximaal 35 sec (vrijwel gelijk aan 6 liter schuimblusser) 
• Blust 5 Liter frituurvet 
• Blust 2 Liter Bio-ethanol gel 
• Verstikt het vuur in slechts enkele seconden 
• Simpel, compact, handzaam 
• Veroorzaakt geen of minimale omgevingsschade 
• Niet schadelijk voor mens en dier 
• Onderhoudsvrij, milieuvriendelijk, recyclebaar 
• 99.5% biologisch afbreekbaar 
• Eenvoudig te reinigen 
• Beschikt over het Rijkstypekeur 
• Werktemperatuur van -15 °C tot 60 °C 
• Veilig te gebruiken bij elektrische apparaten tot 1000 volt 
• Met interval blusmogelijkheden en kan onder schuine hoek blussen 
• Houder wordt niet meegeleverd, deze is als accessoire te bestellen. 

 
€34,50  Bestellen?   info@ehbo-bhv-nederland.nl 

 



 
 


