Pressmeddelande

Svensk premiär för komplett ekologiskt brandskydd för båtar
Den svenska premiären för helt miljövänligt brandskydd för båtar och fartyg kommer att äga
rum just på Allt på sjön mässan från och med den 30 augusti till och med 01 september.
På mässan kommer Flamark att presentera ett komplett Nautiskt paket bestående av tre
produkter som är perfekta för ett komplett brandskydd av båtar och fartyg.
Flamark Mabo är en automatisk brandsläckare som aktiveras, och släcker elden, när
vätskan i den når en temperatur av 84°C. Glasampullen exploderar och den utspridda
lösningen släcker omedelbart elden och tar bort röken från rummet.
Flamark Mab är en användbar brandsläckare som används som en handhållen
brandbekämpningsbomb genom att den kastas in i elden. Den är främst avsedd till att
släcka bränder i inledningsfasen. Mab kräver ingen inlärning, aktivering eller förberedelse
för användning. Den kastas helt enkelt in i elden, släcker den direkt och tar bort rök från
rummet, vilket gör att brandmän och andra kan andas ostört i ett område som bara några
sekunder tidigare stod i lågor.
Fire Delete spray är en enkel brandsläckare för släckning av mindre och initiala bränder
oavsett orsak. Den är extremt praktisk och enkel att använda utan någon träning, även för
barn och mycket gamla och svaga personer. Den som kan använda hårspray, kan släcka
branden med Fire Delete spray, också.
Till skillnad från alla andra brandskydsprodukter, är de som tillhör Flamarks Nautiska paket
helt ekologiska produkter som består av biologiskt nedbrytbara elementer och en särskilld
vätska som man till och med kan dricka utan att äventyra hälsan. Flamarks produkter
innehar Interteks Green Leaf certifikat för sina ekologiska egenskaper.
Förutom det Nautiska paketet, producerar Flamark även vätskan Mar 2 som är avsedd för
att släcka skogsbränder. Även Mar 2 är ekologiskt certifierad och rekommenderad för
användning i områden med drickbara vattenkällor, eftersom inga vattenföroreningar inträffar
vid brandsläckning med Flamarks produkter.
Tänk om vi hade sådana produkter vid de stora skogsbränderna som skedde förra året. Då
skulle vi inte ha förorenad mark i flera generationer framöver.
Flamarks produkter släcker elden genom att sänka temperaturen på den brinnande ytan
från 900 grader till 30 grader inom bara tio sekunder.
Svensk distributör för Flamark produkter är Adriana AB från Stockholm.
Mer information på: www.flamark.se

