Viktig produktinformasjon – 2 kg og 5 kg CO2 aluminium slokkere
produsert mellom 2006 og april 2011

Hvordan identifisere
berørte slokkere!
Tyco har blitt oppmerksom på et svært lite antall
slokkere hvor sprekker forårsaket av stresskorrosjon har gjort skade på ventilen. Dette har medført at ventilen har løsnet fra slokkeren. Tyco har
konstatert at disse ventilene som er produsert av
en underleverandør ikke er produsert i henhold til
leverandørens spesifikasjoner.
Risikoen for at en hendelse oppstår er ekstremt
liten, men den kan øke hvis slokkerene håndteres uten at våre sikkerhetsinstruksjoner følges. I

sjeldne tilfelle kan ventilen løsne og ”skytes” av
slokkeren med høy hastighet og derved forårsake
alvorlige skader.
Sikkerheten til våre kunder og egne ansatte har
høyeste prioritet, og som et sikkerhetstiltak vil vi
be om at det ikke utføres service på disse slokkerene. Ikke bruk, utfør service eller flytt de berørte
slokkerene på noen måte. I henhold til standard
sikkerhetsprosedyrer må man ikke lene seg direkte over toppen av slokkerene.

1 Merkenavn
Berørte slokkere vil ha et av følgende merkenavn:
Neuruppin, Skuteng, Anti Fire System, Blumaco, COSMOS, ELON,
Flamefast, Hansa, HAVEN, HBS, Hoenig, Hausgard, IBS, Icadis, IFUS,
Isogard, Meistar, NWF, Optimal, Stoll, TOTAL eller Wassmann.
2 Størrelse og slokkemiddel
2 kg og 5 kg CO2 aluminium slokkere. Kun CO2 slokkere er berørt.
3 Type
Følgende merking kan sees på merkelappen til berørte slokkere av merkenavn Neuruppin:
KS 2 BG, KS 5 BG. Produkter under andre merkenavn kan ha en av følgende nerkinger:
K 2 S, K 5 S, KS 5 F, K 2 A, KS5.
4 Ventil
Det er samme ventil på 2 og 5 kg slokkere. På venstre side av ventilen, ved utblåsningen står
nummeret 231. Gjengene til ventilen er ikke synlige.
5 Aluminium
Kun slokkere med aluminium beholdere er berørt. Slokkere med stål beholder er ikke berørt.
Hvis du er i tvil, bruk en magnet for å bestemme typen. Stål er magnetisk, aluminium er det ikke.
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Hvordan identifisere
berørte slokkere!
Ikke flytt eller håndter slokkeren!

Berørt:

4 punkter å identifisere …
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Gjengene kan
ikke sees.
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Ikke berørt:
Slokkere hvor man kan
se gjengene til ventilen
er ikke berørt.

✓

Slokkere merket ”CPF”
på håndtaket er ikke
berørt

✓
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Slokkere med stjerner
på den grønne plast
hetten er ikke berørt.

