
BRANDBLUSAPPARATUUR

MB Safety® levert en onderhoudt 
brandblussers, brandhaspels, 
noodverlichting en BHV-producten.

 Onderhoud wordt uitgevoerd door 
een REOB erkend bedrijf

 Voordelige tarieven i.c.m. 
onderhoudsabonnementen 
brandblussers en kluizen Één aanspreekpunt voor verkoop, 
installatie en onderhoud
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De schuimblussers van Ecofex hebben een uitstekende bluscapaciteit. Deze blussers zijn geschikt voor het blussen van 
vaste stoffen en vloeibare stoffen. Daarnaast is de Ecofex S2-EF ook geschikt voor het blussen van vetbranden.

Ecofex schuimblussers

 Getest en gecertificeerd conform EN-3

 Optimaal bedieningscomfort

 Spuitbereik 4 meter

 Geschikt voor brandklassen A, B en F*

 Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur

 Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal

 Temperatuurbereik 0 °C tot 60°C

Artikelnummer Model Hoogte in mm Diameter in mm Gewicht Inhoud Rating Drijfgas

110141003 S2-EF* 405 110 3.1 kg 2 l. 8A/55B/40F N2 - 12 bar

110141005 S6-EF 520 165 9.1 kg 6 l. 21A/183B N2 - 12 bar

110141009 S9-EF 570 190 13.8 kg 9 l. 27A/233B N2 - 12 bar

Ecofex S2-EF*

In welke situatie is dit blusmiddel geschikt?
In huizen en kantoren worden over het algemeen blusmiddelen geplaatst die brandklasse A en B kunnen bestrijden. 
Branden in deze categorieën komen op deze locaties namelijk het meeste voor. Een schuimblusser leent zich vervolgens 
perfect om deze brand te bestrijden. De combinatie van schuim en water zorgt voor weinig tot geen nevenschade. 
Daarnaast kan het zonder zorgen gebruikt worden op elektrische apparatuur. In geval van vetbranden is de S2-EF 
uitermate geschikt. Door zijn kleine afmetingen en lichte gewicht is deze makkelijk in gebruik.

Controle en onderhoud
Ook de controle en het onderhoud aan een brandblusser kan MB Safety® verzorgen. Sinds 2010 is het wettelijk verplicht 
om kleine blusmiddelen eens per twee jaar te controleren. In sommige gevallen wordt zelfs een jaarlijkse controle geëist. 
Met het bezit van de Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging (REOB) certificering kan MB Safety® de 
controles en het onderhoud uitvoeren.

* Alleen de Ecofex S2-EF schuimblusser is geschikt voor het blussen van vetbranden.

Ecofex S9-EFEcofex S6-EF
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De poederblussers van Ecofex hebben een uitstekende bluscapaciteit. Deze blussers zijn geschikt voor het blussen van 

vaste stoffen, vloeibare stoffen en gasbranden.

Ecofex poederblussers

 Getest en gecertificeerd conform EN-3

 Optimaal bedieningscomfort

 Spuitbereik 4 meter

 Geschikt voor brandklassen A, B en C

 Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur

 Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal

 Temperatuurbereik -30 °C tot 60°C

Artikelnummer Model Hoogte in mm Diameter in mm Gewicht Inhoud Rating Drijfgas

110142003 P2-EF 405 110 3.1 kg 2 kg 12A/89B/C N2 - 15 bar

110142011 P6-EF 530 165 9.3 kg 6 kg 43A/233B/C N2 - 15 bar

110142013 P9-EF 570 190 13.7 kg 9 kg 55A/233B/C N2 - 15 bar

110142015 P12-EF 600 190 16.3 kg 12 kg 55A/233B/C N2 - 15 bar

Ecofex P2-EF Ecofex P6-EF Ecofex P9-EF Ecofex P12-EF

In welke situatie is dit blusmiddel geschikt?
In huizen en kantoren worden over het algemeen blusmiddelen geplaatst die brandklasse A en B kunnen bestrijden. Als 
er op deze locatie ook gewerkt wordt met gas, is het aan te raden een blusser te nemen die in staat is gasbranden te 
bestrijden. Hiervoor is de Ecofex poederblusser uitermate geschikt. Het nadeel van een poederblusser, in vergelijking 
met een schuimblusser, is dat er veel nevenschade zal optreden na en tijdens het gebruik.

Controle en onderhoud
Ook de controle en het onderhoud aan een brandblusser kan MB Safety® verzorgen. Sinds 2010 is het wettelijk verplicht 
om kleine blusmiddelen eens per twee jaar te controleren. In sommige gevallen wordt zelfs een jaarlijkse controle geëist. 
Met het bezit van de Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging (REOB) certificering kan MB Safety® de 
controles en het onderhoud uitvoeren.
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De koolzuursneeuwblussers van Ecofex hebben een uitstekende bluscapaciteit. Deze blussers zijn uiterst geschikt voor 

het blussen van vloeistof-, serverruimte- en computerbranden.

Ecofex koolzuursneeuwblussers

 Getest en gecertificeerd conform EN-3

 Optimaal bedieningscomfort

 Spuitbereik 4 meter

 Geschikt voor brandklasse B

Artikelnummer Model Hoogte in mm Diameter in mm Gewicht Inhoud Rating Drijfgas

110143001 K2-EF 570 105 6.4 kg 2 kg 34B N2 - 60 bar

110143003 K5-EF 745 140 13.8 kg 5 kg 83B N2 - 60 bar

Ecofex K2-EF Ecofex K5-EF

In welke situatie is dit blusmiddel geschikt?
Een koolzuursneeuwblusser is geschikt voor vloeistofbranden. Daarnaast is deze speciaal geschikt voor serverruimte- 
en computerbranden. Dit omdat deze blusser weinig tot geen schade aanricht aan omliggende objecten tijdens het 
blussen. Wel dient er met deze blusser zorgvuldig te worden omgegaan, omdat het bij gebruik van grote hoeveelheden 
blusstof (met name in kleine ruimten) een verstikkende werking kan hebben voor mens en dier.

Controle en onderhoud
Ook de controle en het onderhoud aan een brandblusser kan MB Safety® verzorgen. Sinds 2010 is het wettelijk verplicht 
om kleine blusmiddelen eens per twee jaar te controleren. In sommige gevallen wordt zelfs een jaarlijkse controle geëist. 
Met het bezit van de Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging (REOB) certificering kan MB Safety® de 
controles en het onderhoud uitvoeren.

 Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur

 Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal

 Temperatuurbereik -30 °C tot 60°C

 Niet elektrisch geleidend

mailto:fire%40mbsafety.nl?subject=Brandblusapparatuur
mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Documenten-%20en%20ladensafes
mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Brand-%20en%20inbraakwerende%20kasten%20catalogus


5

Op het etiket van iedere brandblusser staat een zogenoemde rating/ brandklasse. Internationaal zijn afspraken 

gemaakt over vijf hoofdklassen. Deze zijn in pictogrammen terug te vinden op het etiket van de brandblusser. De 

brandklasse geeft aan welke soort branden er met dat type blusser bestreden kunnen worden. De vijf verschillende 

soorten brandklassen zijn (met bijbehorende geschikte blusser):

Brandklassen

A Vaste stoffen branden Schuimblusser / Poederblusser

B Vloeistofbranden Schuimblusser / Poederblusser / Koolzuursneeuwblusser

C Gasbranden Poederblusser

D Metaalbranden Poederblusser met speciaal poeder

F Vetbranden Schuimblusser met speciaal schuim

De 2-liter Ecofex schuimblusser mag gebruikt worden voor branden met klasse A, B en F. De 6- en 9-liter versies 

van de Ecofex schuimblussers kunnen enkel gebruikt worden bij branden van klasse A en B. Voor gasbranden (C) 

zal een Ecofex poederblusser (2-, 6-, 9- of 12-liter) gebruikt moeten worden. Voor vloeistofbranden (B) kan ook een 

koolzuursneeuwblusser gebruikt worden.

Wat is in mijn situatie een geschikt blusmiddel?

In huizen en kantoren worden over het algemeen blusmiddelen geplaatst die brandklasse A en B kunnen bestrijden. 

Branden in deze categorieën komen op deze locaties namelijk het meeste voor. Een schuimblusser leent zich vervolgens 

perfect om deze brand te bestrijden. De combinatie van schuim en water zorgt voor weinig tot geen nevenschade. 

Daarnaast kan het zonder zorgen gebruikt worden op elektrische apparatuur.

Indien de blusser op een locatie geplaatst wordt waar ook gewerkt wordt met gas, is het aan te raden een blusser te 

nemen die in staat is gasbranden te bestrijden. Hiervoor is de Ecofex Poederblusser uitermate geschikt. Het nadeel van 

een poederblusser, in vergelijking met een schuimblusser, is dat er veel nevenschade zal optreden na en tijdens het gebruik.

Voor branden in serverruimten of ruimten waar computers staan, kan een Ecofex koolzuursneeuwblusser gebruikt 

worden. De blusstof is niet elektrisch geleidend en veroorzaakt geen schade aan omliggende objecten.

Voor het bestrijden van vetbranden is een blusser met een F-brandklasse nodig. Enkel de Ecofex S2-EF is hiervoor 

geschikt. 
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Slanghaspels

Pro-Line 3-20 Pro-Line 3-30Pro-Line 3-25

De Pro-Line brandslanghaspels zijn gefabriceerd en gecertificeerd volgens EN 671-1 en CE en worden standaard 

geleverd in RAL 3000 Fire Red. Daarnaast zijn de slanghaspels optioneel verkrijgbaar in een RVS uitvoering (geschikt 

voor de voedingsindustrie) en in een zeewaardig bestendig aluminium uitvoering (geschikt voor zwembaden). 

 Gefabriceerd en gecertificeerd volgens EN 671-1 en CE

 Lange levensduur

 Zeer goede bluskracht

Artikelnummer Model Hoogte in mm Diepte in mm Werkdruk Slang in meters

110211021 Pro-Line 3-20 600 235 6 bar 20

110211022 Pro-Line 3-25 600 235 6 bar 25

110211023 Pro-Line 3-30 600 235 6 bar 30

Controle en onderhoud

Ook de controle en het onderhoud aan een brandblusser kan MB Safety® verzorgen. Sinds 2010 is het wettelijk verplicht 

om kleine blusmiddelen eens per twee jaar te controleren. In sommige gevallen wordt zelfs een jaarlijkse controle geëist. 

Met het bezit van de Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging (REOB) certificering kan MB Safety® de 

controles en het onderhoud uitvoeren.
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BHV

BHV cursussen

Impressie BHV producten

Ook BHV producten worden geleverd door MB Safety®. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan complete verbandkoffers, 

spray brandblussers, hesjes, helmen, afzetlint en pictogrammen. Deze producten worden gebruiksklaar geleverd en zijn 

direct inzetbaar in geval van calamiteiten. 

Artikelnummer Product

110142981 Verbandkoffer

110142982 Spray brandblusser 0,75 liter schuim

110142983 Helm

110142984 Hesje (XS t/m XXL)

110142985 Rood/wit afzetlint

110142986 Diverse pictogrammen

Naast het leveren van diverse BHV producten is MB Safety® ook gespecialiseerd in het verzorgen van BHV cursussen. 

Op locatie in Barendrecht is een complete trainingsruimte ingericht die van alle gemakken voorzien is om een goede en 

doeltreffende BHV cursus te verzorgen.
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Noodverlichting

Brandmeldinstallatie

Impressie noodverlichting en brandmeldinstallatie

De term ‘noodverlichting’ is een verzamelnaam. Hieronder vallen namelijk de noodevacuatieverlichting en de 

vervangingsverlichting. MB Safety® is in staat om alle type noodverlichting te inspecteren, te controleren en te 

onderhouden.

Ook tijdens het leveren, plaatsen en/of onderhouden van schuimblussers en slanghaspels kan MB Safety® de 

noodverlichting controleren. In geval van defecten lost MB Safety® deze direct op. MB Safety® kan alle diensten tijdens 

één bezoek uitvoeren; hierdoor wordt er bespaard op reistijd, brandstof en kosten. Als klant heeft u hier zodoende 

voordeel van!

"Als ik eenmaal een brandmeldinstallatie heb aangelegd, hoef ik er verder niet meer naar om te kijken."

 

Onjuist. 

Het is van groot belang om de brandmeldinstallatie regelmatig te testen en jaarlijks te laten keuren. Alleen dan weet u 

zeker dat zij goed werkt. Dit is geregeld in NEN 2654. Om uw certificaat te behouden, moet u deze keuring jaarlijks laten 

uitvoeren en elke maand installatie laten testen.

Bronvermelding: Delta Loyd
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