PRESSEMELDING

GLORIA kaller inn brannslokningsapparater
GLORIA har oppdaget en feil på enkelte seks- og tolv-kilos brannslokningsapparater.
Enkelte av brannslokningsapparatene har en feil i utløsermekanismen, og disse vil
ikke fungere normalt ved bruk.
Problemene gjelder følgende modeller; PD 6 GA og PD 12 GA produsert i
tidsrommet f.o.m. januar 2007 t.o.m oktober 2008.
De berørte brannslokningsapparater fra GLORIA er merket med produksjonsdato på
siden av apparatet. Merket er delt inn i produksjonsår og periode i det aktuelle året.
GLORIA har besluttet å innkalle alle modeller produsert i den aktuelle perioden til
kontroll, selv om det kun er feil på en mindre andel apparater. Vi tar absolutt ingen
sjanser når det gjelder brannsikkerhet og vil forsikre oss om at samtlige apparater i
produksjonsserien er i forskriftsmessig stand.
Feilen gjelder en ventilbolt som skal trykkes ned når håndtaket klemmes ned. På
enkelte apparater i den gjeldende produksjonsserien er bolten overdimensjonert, og
apparatet fungerer da ikke som det skal.
Umiddelbart etter feilen ble oppdaget ble det igangsatt tekniske og praktiske
undersøkelser, og det ble utarbeidet instruksjoner og informasjon til forhandlere for
utbedring av problemet. Forhandlerne har nå reservedeler og kunnskap til å utbedre de
modellene som har en feil. Personer som er i besittelse av et apparat som er produsert
i det ovennevnte tidsrom bes kontakte forhandler som vil tilby kostnadsfri
undersøkelse, reparasjon eller bytte av apparat.
Undersøkelsen tar bare noen sekunder, men det er svært viktig at alle som har de
aktuelle brannslokningsapparatene leverer disse til kontroll.
Dersom man er usikker på om apparatet en besitter tilhører produksjonsserien, kan
GLORIA kontaktes på informasjonstelefon 35 57 90 27.
For å sikre at feilen ikke kan oppstå igjen, er samtlige deler som inngår i
produksjonen av brannslokningsapparatene kontrollert. Vi har også testet at alle
ferdigproduserte produkter som ikke er solgt enda ikke har feil på utløsermekanismen.
GLORIA har hatt kontinuerlig dialog med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap siden feilen ble oppdaget. Selskapet følger de tiltak som er påkrevd i en
slik situasjon, blant annet er alle forhandlere anmodet å ta kontakt med profesjonelle
kunder som kan besitte apparater med feil. Det informeres også bredt gjennom
annonser i dagspressen, slik at forbrukere og husholdninger blir informert.
For ytterligere informasjon, kontakt GLORIAs pressetalsperson i saken,
Lars Einar Petterson, mobil 93 44 88 27.

