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PULVERSLACKARE

BAST PA HEMMAPLAN

En handbrandslackare med minst sex kilo pulver ar det basta och
effektivaste i hemmiljo. Den slacker branden snabbare och sakrare

- Nackdelen ar att pulverslackare
skitar ner, sager Hans Wetterlund. Men

SANERINGSKOSTNADEN
INGET MOTARG UMENT

"Pulverslackare ar for amatorer och det ar just det

skitigt blir det nar det brinner ocksa. Det

som ar grejen! Det ar battre att smutsa ner lite an att

an en skumslackare och ar latt att anvanda ocksa for den som ar

galler darfbr att slacka sa fort som

ovan . Det visar forsok vid enheten for Brandteknik, Sveriges

mojligt och da ar pulver bast. Sane-

hela kaken brinner upp."

Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Boras.

ringen efterat ar ett overkomligt problem.
Ocksa representanterna fran Radd-

Tidigare har det ratt delade meningar

satsen ska bli framgangsrik, istallet un-

om vilken typ av brandslackare so m bbr

derstryker Hans Wetterlund vikten av

rekommenderas i hemmiljb. Nu finns

att pulverslackaren innehaller sa mycket

svart pa vitt: Pulver slacker rumsbrander

slackmedel som mbjligt.

battre och effektivare an motsvarande

ningsverket, Svenska Brandfbrsvarsforeningen, Brandserviceforeningen,
Konsumentverket och Forsakringsforbundet so m ingatt i projektets referensgrupp och som haft mojlighet att

I forsaken visade det sig till exempel

narvara vid forsaken ar bverens om att

att man kunde slacka en brand med sa

pulverslackare ar att foredra av slack-

- Vid de fiesta testerna slacktes brand-

hog brandeffekt som 960 kW med cirka

tekniska skal.

en helt da vi anvande pulverslackare,

30 procent av innehallet i en nio kilos

konstaterar Hans Wetterlund som an-

pulverslackare. Sma slackare hade da-

svarat for provningarna. Skumslackare

remot en begransad effekt, eftersom

kravde daremot en van och kunnig an-

mangden slackmedel per tidsenheten

vandare for att fungera effektivt och

var for liten.

mangd vatskebaserade slackmedel.

vattenslackares kapacitet var betydligt
samre an bade pulver- och skumslackares.
- Som fbrsta val ar det darfbr helt klart
att man ska rekommendera ovana anvandare att kbpa en slackare med ABCpulver! Den klarar alia typer av brander: brander i fasta material, brander i
vatskor och gasbrander.
Slackarens effektivitetsklass i sig tycks
inte vara avgbrande for om slackin-

ar inte intressant. De fallen kompenseras med rage av alia de andra dar
branden kan stoppas, sager HansEric Zetterstrom och raknar upp

- 1 det

langa loppet tjanar he la sam-

pulverslackarens fordelar : slacker alia
typer av brander, ar billig att kopa, latt

strbm, brandingenjor pa Lansfbrsak-

hallet pa om privatpersoner har en

ringar. Hans fbrsakringsbolag ingar,

storre chans att slacka i ett tidigt skede.

liksom i start sett alia verksamma for-

Saneringskostnaden efter en brand

sakringsbolag i Sverige, i Fbrsakrings-

som slackts med pulver ar liten om

forbundet.

man ser till helheten . Ur forsakrings-

sakringsbolag gor vittnar privatper-

bolagens perspektiv ar det namligen

sonerna ofta om att de varit for stres-

att bara, frysokanslig, i start sett underhallsfri .
- Och i de brandutredningar vi fbr-

Och i Forsakringsfbrbundet har man,

den total a skademassan so mar intres-

sade for att ha en riktigt klar uppfatt-

efter att ha tag it del av resultaten fran

sant. Och aven om pulverslackare

ning om var brandharden egentligen

slackfbrsbken vid Sveriges Provnings-

skulle raka vadautlosas eller anvan-

befunnit sig . De har helt enkelt fyllt

och Forskningsinstitut, enhi:i.lligt beslu-

das mot en mycket liten brand, ar kost-

rummet med slackmedel. Eftersom

- Forsakringsbranschen har klart och

tat sig for att rekommendera hand-

naden for den saneringen sa liten att

pulver transporteras runt med luft-

tydligt uttryckt att de tar pa sig saner-

brandslackare med minst sex kilo pul-

det saknar betydelse for forsakrings-

rbrelserna i rummet har det storst

ingskostnaderna aven vid vada- eller

ver i hemmiljo.

bolagen.

chans att anda hamna ratt.

okynnesutlosning. I det langa loppet tjanar de pa att folk anvander pulverslack-

- Da man sallan vet exakt hur stor om-

are, aven om slackarna ibland kommer

fattning en brand far ar det battre ju

att anvandas mot valdigt sma brander

stbrre pulverslackaren ar. Minimum ar

som latt hade kunnat slackas pa annat

sex kilo, men man kan garna ga upp till

satt, sager Hans Wetterlund.

nio eller tolv kilo.

Det konstaterar Hans-Eric Zetter-

-En enskild skada dar det gatt snett

Som avslutning namner han dess-

MAJORIT ET EN
REKOMMENDERAR PULVER
De fiesta av landets raddningstjanster, forsakringsbolag, aterforsaljare och larare

Provningarna visade ocksa att pulver

utom att alia pulverslackare gar att an-

hade en battre fbrmaga att komma runt

vanda i elektrisk utrustning och ar rela-

vinklar i rum met jamfbrt med de·vatske-

tivt underhallsfria om de forvaras inom-

baserade slackmedlen. Det transporte-

Men det finns stora skillnader akto-

slackare. Studerar man resultatet uti-

gre grad an personer med andra be-

hus. En skumslackare bar man dare-

rades helt enkelt runt med hjalp av luft-

rerna emellan: medan hela 94 pro-

mat se over och byta skumvatska i vart

fran de svarandes branschtillhorighet,

fattningar.

rbrelserna i brandrummet.

cent av forsakringsbolagen hailer pa

femte ar.

alder och befattning framtrader en del

pulverslackare , ar motsvarande

intressanta skillnader:

vid Raddningsverkets skolor rekommenderar idag pulverslackare i hemmiljo.

siffra bland raddningstjansterna 60

-FAKTA-

SA HAR G.JORDES FORSOKEN
Testen av handbrandslackarna gjordes i en simulerad vardagsrumsmiljb
och inneholi 21 slackforsok. Vid sex av proven anvandes vattenslackare, i sju skumslackare och i atta pulverslackare.

I tva tredjedelar av forsaken paborjades slackinsatsen nar brandeffekten var 150 kW-290 kW, i resterande prov var brandeffekten
hogre da slackinsatsen startade.
Under fyra av forsaken gjordes slackinsatsen en meter innanfor dorren,
i de ovriga fran dorroppningen. Tva av forsaken, ett med skumslackare
och ett med pulverslackare, utfordes av otranade personer.
Provrummet hade matten 5 x 5 meter och takhojden var 2,4 meter.

VILL DU
VETAMERA?
Bestall rapporten "Handbrandslackare i hemmiljo"
nr 1999:13 fr2m Sveriges
Provnings- och
Forskningsinstitut,
telefon 033-16 50 00,
fax 033- 41 77 59,
e-postadress: into@ sp.se.
Rapporten kostar 300 kr
+ moms.

procent.
Det visar en undersokning som
Raddningsverket latit gora och som
bygger pa enkatfragor till 349 persaner i branschen .Totalt sett ar det
65 procent av de tillfragade som

- 90 procent av de tillfragade anser att den rekommendation de ger

- Pa fi:irsakringsbolagen ar det 94

aven stammer med deras person-

procent som rekommenderar pulver-

liga uppfattning . Andelen som inte

slackare, bland lararna pa Raddnings-

instammer personligen ar storst i

verkets skolor 77 procent och bland

larargruppen och bland brandman-

aterforsaljarna 70 procent. Pa radd-

nen/brandfbrmannen .

ningstjansterna ar motsvarande siffra
60 procent.

rekommenderar pulverslackare,

- Personer under 30 ar ar mest" pul-

35 procent so m forordar skumslack-

vervanliga" medan andelen som re-

are och 5 procent som hailer pa

kommenderar skumslackare ar storst

vattenslackare- att sum man blir mer

i aldersgruppen 31-50 ar.

an 100 procent beror pa att nagra

- Raddnings-/platschefer och brand-

personer rekommenderat fler an en

ingenji:irer fi:irordar skumslackare i ho-

- De som rekommenderar pulver
trots att det inte stammer med deras personliga uppfattning anser
bland annat att pulver ger stora
sekundarskador, vilka kraver sanering, och att skum ar lattare att anvanda for aen ovane.
Texter: Cecilia Hardestam
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VAR GEMENSAMMA REKOMMENDATION
-

-

Som slackredskap i lagenhet, villa och fritidshus
rekommenderas i forsta hand en SIS-godkand handbrandslackare med minst sex kilo pulver. Valet
baseras pa praktiska forsok genomforda av Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut.

RADON I NGSVERKET, KONSUM ENTVERKET, SVENSKA BRANDSFORSVARS FOR EN I NG EN,
FORSAKRI NGSFORBUN DET, SVEBRA, BRANDS ERVICEFORENING EN

Raddningsverket, 651 80 Karlstad
Telefon 054-13 50 00, telefax 054-13 56 00
Bestallningsnummer R40-223/00. Telefon 054-13 57 10, telefax 054-13 56 06

