PRODUKTBLAD

BRANNTEK

Husbrannslanger

Krav til brannslanger
Direktoratet for Sammfunssikkerhet og Beredskap
(DSB) har følgende krav til brannslanger for at den skal
være godkjent som brannslokkeutstyr:
 Brannslangen må være lang nok til å nå alle rom.
 Brannslangen må være formstabil.
 Brannslangen må stå fast tilkoblet kran.

Husbrannslange

Branntek husbrannslange har:

Vann er et godt slokkemiddel og kan benyttes på de
fleste branner. Husbrannslanger er enkle å bruke for de
fleste og gir tilgang til stort sett ubegrenset mengde
slokkevann.

Vann må ikke benyttes til slokking av branner
i brennbare væsker som bensin, oljer, matfett osv.

 20 meter formstabil husbrannslange på pulverlakkert ståltrommel.
 Justerbart messing strålemunnstykke.
 Festeklamme og skruer for montering på vegg og
skilt for merking av husbrannslangens posisjon leveres med.
 Bruksanvisning i på forsiden av trommelen for korrekt slukking i en stressituasjon.

Montering

Hvordan slokke med husbrannslange

Brannslangen bør monteres for enklest mulig tilgjengelighet i en brannsituasjon. Slangen må være lang nok til
å rekke frem til alle rom. Brannslangen bør være montert på en trommel med sentertilkobling av vannet, slik
at man bare trenger å dra ut nødvendig lengde av slangen. I stråleenden av slangen bør det være en regulerbar dyse, slik at både vanntrykk og stråle kan reguleres
etter behov. Det er viktig å prøve kranen for vanntilførsel til brannslangen regelmessig, for å forhindre at den
sitter fast ved en nødsituasjon.

1. Vurder situasjonen
Kan brannen slokkes uten at du utsetter deg selv eller
andre for stor fare? Hvis situasjonen oppleves truende,
ikke forsøk å slokke, men kom deg ut av bygningen og
varsle brannvesenet på nødnummer 110. Det viktigste
er å redde liv og tilkalle hjelp.
2. Gjør klar husbrannslangen
Åpne vannkranen til brannslangen helt opp og trekk
slangen eller slangetrommelen med deg til brannstedet.

Fest klamme med skruer i vegg eller annet egnet sted
med lett adkomst for alle. Tilgjengelighet skal prioriteres fremfor eksisterende vannuttak. Heng brannslangen
i klammen med bruksanvisningen synlig på forsiden.
Koble slangen til vannkilden med 3/4" kupling på stoppekran. Stoppekran skal være stengt når husbrannslangen ikke benyttes slik at strålemunnstykket kan stå
åpent. Tilkoblingen til vann er den samme som benyttes ved tilknytning av vaskemaskiner.

3. Slokk brannen
Gå ikke for nær flammene. Bruk kastelengden på vannet og sitt på huk. Sikt mot bunnen av flammene. For
best mulig effekt, la det være en viss spredning på
vannstrålen. Påfør vann til du er helt sikker på at brannen er slokket.

Ettersyn
Slange og koblinger skal kontrolleres en gang pr kvartal.
Se etter mulige sprekker og lekkasjer. Slangen bør ikke
benyttes til andre formål enn brannslokking. Brannslangen er da alltid på plass når du trenger den.
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