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- Algemeen 

Elke grote brand begint klein. Zodra de brand is gelokaliseerd en zich niet in de omgeving heeft verspreid, kan een brand 

succesvol, met relatief weinig inspanning en weinig middelen, geblust worden. Hoe eerder dit gebeurt, hoe minder 

schade. Een snelle reactie is daarom het belangrijkste bij het blussen. Het is daarom belangrijk dat een brandblusser, in 

een noodsituatie, onmiddellijk bij de hand is. 

De Aramide blustoestellen hebben de EN3, CE en MED certificering en een levensduur van 20 jaar. 

 

- PRYMAXX® brandblusser “Aramide” 

De PRYMAXX Aramide brandblussers zijn de laatste innovatieve ontwikkeling van duurzame onderhoudsvrije blussers. 

Onder de rode kunststof HDPE buitenmantel bevindt zich de uit HPDE vervaardigde drukhouder met Kevlar. Hierdoor is 

er aan de binnenzijde geen extra coating laag nodig zoals bij metalen blustoestellen. Dit werkt kosten verlagend. Deze 

blussers zijn uitgevoerd met dubbele manometers. De afsluiter is van verchroomt messing. De draaggreep, knijphevel en 

slangclips zijn vervaardigd van RVS. Vervangingen als gevolg van roestvorming, diepe krassen en deukjes behoren tot 

het verleden. De producent garandeert 10 jaar de werking. Hierdoor zijn de kosten lager daar vroegtijdig vervangen 

hierdoor uitblijft. Aan het eind van de levensduur kan de blusser voor 100% gerecycled worden. 
  

- Brandklassen 

ABC poeder is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (koolstof houdend), brandklasse B (brandbare 

vloeistoffen) en brandklasse C (brandbare gassen). Het bluspoeder is niet geleidend en kan gebruikt worden bij 

aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter. Het poeder sluit de zuurstof af 

waardoor her ontbranding wordt voorkomen.    

6 kilo: 43A / 183B/C en op 1000 Volt elektriciteit of 9 kilo 55A / 233B/C en op 1000 Volt elektriciteit. 

 

- Uitvoering 

Aramide poederblussers zijn verkrijgbaar in 2, 6 en 9 kilo. 

Ze zijn corrosie- en onderhoudsvrij met constante druk. 

 

- Functiebeschrijving 

De leverancier garandeert 10 jaar 100% garantie. Mits het oorspronkelijke originele zegel niet verbroken is. 

Mocht dit zegel niet aanwezig of verbroken zijn dan geldt de garantie niet op de druk en inhoud van de blusser. 

De blusser dient elk jaar een inspectie te krijgen o.a. of de manometers nog werken, dit gebeurt door de mee geleverde 

magneet in de bodem onder de manometers te houden, waardoor de wijzers moeten gaan bewegen. 

Deze inspectie momenten dient u op de gele sticker aan de achterzijde te noteren. Dit dient te gebeuren door een 

deskundig persoon, dit kan eenieder worden indien de e-learning module op de site www.prymaxx.eu met goed 

eindresultaat is gevolgd. Hiervan krijgt u een certificaat welke bewaard en getoond moet kunnen worden. 

 

- Werking 

Onze poederblusser is zeer gebruiksvriendelijk en effectief. De poederblusser kan gebruikt worden voor het blussen van 

elektrische apparatuur. Het poeder een verstikkende werking op vloeistoffen die niet in water oplossen. Bij C branden 

sluit het poeder de zuurstof af. Dankzij het poeder is herontsteking nagenoeg onmogelijk. Al deze eigenschappen van de 

poederblusser, maken de blusser met name geschikt voor plekken waarbij o.a. vorstbestendigheid verreisd is.  

 

- Toepassingen 

Industriële en commerciële complexen. 

Openbare en residentiële gebouwen. 

 

- Gebruik 

Na het verwijderen van de pin, het blusmiddel met tussenpozen direct in het vuur spuiten. Voldoende afstand, minimaal 1 

meter, tot het vuur moet in acht worden genomen. Indien de ogen of mond in contact komt met de bluspoeder, langdurig 

spoelen met water. 

 

- Opslaan 

De beste temperatuur om de blussers op te slaan is -20°C tot +60°C. 

 

 

 

 

 

 

 

                 ARAMIDE  BRANDBLUSSER      2 / 6 / 9 kilo    PX 2P /  PX 6P / PX 9P NL/EN 

Vervolg        ARAMIDE  BRANDBLUSSER      2 / 6 / 9 kilo          PX 2P / PX 6P / PX 9P 

 

http://www.prymaxx.eu/
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- Onderhoud /  Inspectie / service 

Er is geen onderhoud vereist. 10 Jaar fabrieksgarantie (zie Tenminste houdbaarheid datum op de blusser). 

De blusser dient 1x per jaar, door een deskundige, geïnspecteerd worden (zie functiebeschrijving).  

Indien u de blusser langer dan 10 wenst te gebruiken dient er na het 10 jaar een revisie plaats te vinden die uitgevoerd 

moet worden door een (REOB) gecertificeerde deskundige.  

 

- Levereenheden  

Per stuk. 

Euro pallet 50 stuks. 

 

- Specificaties  

   2 Kilo         6 kilo   9 kilo 

Fabrikant  Britannia PX 2P        Britannia PX 6P  Britannia PX 9P 

Type   Constante druk        Constante druk  Constante druk 

Inhoud   2 kilo         6 Kilo   9 Kilo 

Brandklasse  13A/ 55B        43A/183B   55A/233B/C 

Drijfgas   Stikstof         Stikstof   Stikstof 

Spuitduur  8 seconden        20 seconden   25 seconden 

Horizontaal bereik 5 meter         5 meter   5 meter 

Werkdruk  12 Bar         12 bar   12 bar 

Geschikt voor elektrische   

apparatuur  Tot 1000 Volt        Tot 1000 Volt   Tot 1000 Volt 

Blusmateriaal  ABC poeder        ABC poeder   ABC poeder 

Temperatuur bereik -20°C tot +60°C        -20°C tot +60°C  -20°C tot +60°C 

Bruto gewicht  3,5 kg         8,5 kg   11.7 kg 

Afmeting (d x h)   105 x 380 mm        178 x 570 mm   200 x 640 mm  

Kleur    Rood (RAL 3000)        Rood (RAL3000)  Rood (RAL3000) 

Goedkeuringen   EN3, MED, CE, RK2599       EN3, MED, CE, RK2496 EN3, MED, CE, RK2496 

 

- Speciale kenmerken 

10* Jaar fabrieksgarantie. 

*Originele verzegeling mag niet verbroken zijn. 

Duurzaam en corrosievrij. 

Betrouwbaar en supersterk composietmateriaal. 

100% UV bestendig. 

± 20% Lichter dan metalen blustoestellen. 

Kosten verlagend. 

Beter inzicht in (on)kostenbeheersing. 

 

- Toelating 

Conform Britisch Strandard / Duitse Europese NEN / Kiwa/NCP 

De blusser is geëtiketteerd volgens de Apparatuur en Product Safety Act.  

 

 

 

 

 

Leverancier: 

 

Prymaxx Europe B.V. 

Houwbeekhof 22 

7544SH Enschede 

www.prymaxx.eu 

 

*zolang origineel verzegeld.  

http://www.prymaxx.eu/

