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 750ml ReinoldMax STOP FIRE
 klasa ognia 3A, 21B i 5F



Przeznaczenie: Zastosowanie do gaszenia:

do samochodu, motocykla, skutera
do grila, kominka, ogniska
do gaszenia urz¹dzeñ elektrycznych
do gaszenia elektroniki, komputera
do gaszenia na polu kempingowym
do gaszenia choinki, dekoracji, na imprezie
do gaszenia ognia na cz³owieku
do gaszenia w przyczepie kempingowej, 
do gaszeni na ³odzi, statku
do gaszenia ogni w domu i biurze
do gaszenia podczas spawania czy lutowania
   

do gaszenia przy pracy z ogniem

do uk³adów elektronicznych, kabli

do gumy, opon,
do magnezu

do gaszenia drewna, p³ótna, papieru
do tworzyw, pianki, plastiku
do benzyny, rozpuszczalnika, farby
do olejów, t³uszczy, smarów
do œmieci, koszy na œmieci, odpady 
do ubrañ, odzie¿y, obuwia

do sch³adzania gor¹cych metal

   

Gdzie mo¿esz powstrzymaæ rozwój ognia.
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Kiedy Polak jest m¹dry?

Uwolnij siê od ryzyka!

Spray gaœniczy
Reinoldmax 750

Dziêki ma³ej gaœnicy o du¿ej sile gaszenia mo¿na zgasiæ 
niewielki ogieñ. Jest to dzia³anie wystarczaj¹ce do 
powstrzymania rozwoju po¿aru i w rezultacie decyduje o 
uratowaniu ca³ego mienia, a nawet ¿ycia. Takie urz¹dzenie 
gaœnicze doskonale nadaje siê do domu, kuchni, gara¿u 
samochodu, ³odzi, biura, itp. Gasi skutecznie cia³a sta³e “A”, 
paliwa “B” i t³uszcze oleje “C”. Certyfikat wykonano na 
podstawie prób gaszenia w instytucie badawczym w DreŸnie 
i osi¹gniêto wysok¹ skutecznoœæ gaœnicz¹ 3A/ 21B /5F. 
S¹ to testy zbli¿one to osi¹ganych przez profesjonalne 
gaœnice p³ynowe do kuchni o pojemnoœci 2 litry. Warto 
zobaczyæ filmy na kanale Youtube 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MQNyftrlYkE
pokazuj¹ce wszechstronne zastosowanie i praktyczne 
gaszenie ognia. Potrafi gasiæ drewno, plastik, benzynê, oleje, 
t³uszcze, opony, magnez, i wiele innych. 

Spray do gaszenia ReinoldMax 750ml zawiera mieszaninê wody 
i œrodka gaœniczego pianowego AFFF, który tworzy ch³odzenie 
powierzchni i efekty impregnacji powierzchni. Pozosta³oœci 
œrodka gaœniczego nie wp³ywaj¹ na ska¿enie œrodowiska (w 
przeciwieñstwie do gaœnic proszkowych). Produkt gaœniczy jest 
przyjazny dla œrodowiska, ³atwy w u¿yciu i niedrogi. Stosowany 
do wszystkich rodzajów po¿arów, w tym urz¹dzeñ elektrycznych 
do 1000V. D³u¿szy czas rozpylania do 25 sekund. Œrodkiem 
gaœniczym ReinoldMax750 jest piana gaœnicza typu AFFF 
produkowana przez DuPont. Najlepszy mo¿liwy œrodek gaœniczy 
do aerozolowego sprayu gaœniczego. Czynnik napêdowy azot.
Korpus ReinoldMax to aluminiowa puszka pokryta warstw¹ 
antykorozyjn¹. Butelka z powodzeniem przesz³a testy korozyjne, 
a dodatkowo producent gwarantuje 3-letni okres trwa³oœci. 

Ogieñ to jeden z nagroŸniejszych ¿ywio³ów. Od jednej iskry mo¿e 
spaliæ siê ca³y dom. Za ka¿dym razem, kiedy zauwa¿ysz ogieñ 
albo us³yszysz alarm czujki dymu odruchowo szukasz w pobli¿u 
gaœnicy. Czy ju¿ masz dobr¹ gaœnicê w domu? Nasz mózg potrafi 
szybko liczyæ i wie, ¿e po¿ary zdarzaj¹ siê rzadko a gaœnice 
kosztuj¹ zbyt du¿o aby zdecydowaæ siê na zakup.Poczucie 
bezpieczeñstwa jest uœpione, bo przecie¿ jeszcze siê nie pali. 
Dlatego wygrywa z ogniem ten kto, zawczasu w³¹czy rozs¹dek i 
szybko zabezpieczy dom, samochód czy warsztat w mo¿liwie 
najlepsz¹ gaœnicê. Gaœnica powinna byæ w kuchni, kot³owni, 
gara¿u, piwnicy, na strychu, przy kominku itp.
Wybór gaœnic jest bardzo du¿y. S¹ gaœnice od 1 do 25kg, 
proszkowe, pianowe, œniegowe, mg³owe. Na pocz¹tek warto 
zainwestowaæ w optymalne rozwi¹zanie. Po³¹czenie w miarê 
wysokiej skutecznoœci z nisk¹ cen¹ i niewielkim rozmiarem. 

Znany i stosowany na ca³ym œwiecie.

ReinoldMax 750ml
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REINOLDMAX

Instrukja uruchomienia 

1 m 3-4 m

fireshop.plfireshop.plfireshop.plfireshop.plfire hop.pls

Zadzwoñ:     
Zobacz:    www.fireshop.pl
Napisz:  biuro@fireshop.pl  

   888 444 998

EBA F

3A 21B 5F

REINOLD MAX

Waga netto:     750g

Zakres temperatur:  0oC… + 50oC 

Œrodki wype³niaj¹ce:woda,koncentrat pianowy,azot 

o
Ciœnienie w butli przy 25 C t: 1,0 MPa

Surowce:   Aluminiowy, niespawany mono-kszta³tny kszta³t
cylindra, wewn¹trz pokryty warstw¹ epoksydow¹
antykorozyjn¹, zagruntowany i pomalowany na zewn¹trz.

Waga brutto:     1000g

Klasy ognia: 5A,21B,5F,E Ci¹g³y czas pracy: 25 sek.

Zasiêg dzia³ania: 3-4m Wymiary: 74x263 [mm]

Dane techniczne:

Testowane bezpieczeñstwo i jakoœæ z MPA Dresden i certyfikowana przez EPETAM.

Zachowaj spokój, jeœli wybuchnie po¿ar.

Zadzwoñ na nr 911 lub 998

Chwyæ gaœnicê jedn¹ rêk¹ i 

wciœnij czerwona blokadê kciukiem

Naciœnij zielon¹ dŸwigniê aby rozpocz¹æ gaszenie.

Zachowaj bezpieczn¹ odleg³oœæ 2 metrów.

1.

2.

3.

4.

5.

Kieruj strumieñ od góry do do³u celuj¹c w Ÿród³o 
ognia a nie w sam ogieñ. Gaœ a¿ p³omienie zostan¹ 
ca³kowicie st³umione. O ile to mo¿liwe pozostaw 
czêœæ zawartoœci œrodka gaœniczego do dogaszenia 
na wypadek ponownego rozpalenia. Jeœli to 
konieczne, u¿yj drugiego urz¹dzenia gaœniczego 
lub gaœnicy.

Przy gaszeniu urz¹dzeñ elektrycznych 

pod napiêciem do 1000V

zachowaæ odleg³oœæ min 1m.

Pierwsza domowa gaœnica
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Pamiêtaj o 
telefonach alamowych

999  POGOTWIE
998  STRA¯ PO¯ARNA
997  POLICJA

REINOLDMAX

fireshop.plfireshop.plfireshop.plfireshop.plfire hop.pls

Producent:

Dystrybutor:

Tel. 888444998 www.fireshop.pl/spray
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