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WEBWINKEL BLUSMIDDELEN | PARTICULIER EN BEDRIJFSMATIG

Webshop blusmiddelen en brandbestrijding middelen. Een brandblusser of brandslanghaspel dient
om een beginnende brand in een vroeg stadium te blussen. U kunt online verschillende soorten
draagbare brandblussers kopen, nl. schuim, Co2, poeder, onderhoudsvrij en de sprayblusser. In
Nederland worden brandblussers worden verkocht die voorzien zijn van het Rijkstypekeur. Er wordt
ten aanzien van het onderhoud en aanschaf onderscheidt tussen brandblussers voor particulier en
bedrijfsmatig gebruik gemaakt. Wij leveren uitsluitend kwaliteit brandblussers. Bij opvolging van
regulier onderhoud, conform geldende regelgeving en goed beheer garanderen wij de volledige
wettelijk maximaal toegestane levensduur van brandblussers van 20 jaar.

Bedrijven dienen te voldoen aan de Arbowet, Zorgplicht, NEN normen en gestelde eisen voor de
basisbrandbeveiliging in gebouwen. Dit betekent dat er in bedrijven voldoende brandblussers
aanwezig dienen te zijn met minimaal 6 kilo poeder en of 6 liter schuim. In de regel zijn 6 liter
schuimblussers de beste brandblussers in gebouwen. Omdat poederblussers veel nevenschade
veroorzaken. De richtlijn voor toepassing van blusmiddelen in gebouwen is één brandhaspel of
brandblusser per 200 m2, minimaal twee blussers per verdieping. Voor de brandveiligheid in
gebouwen schrijft de Overheid voor dat er minstens moet worden voldaan aan de basis brand
beveiliging norm. Bij aanwezigheid van een brandslanghaspel dient de lengte van de brandslang
ten minste 20 meter te bedragen en moet men met de volledig afgerolde brandslang de gehele
ruimte kunnen bestrijken. Wordt dit niet behaald dan moeten er extra brandblussers in de ruimte
opgehangen worden. U kunt overigens 5 meter bij de lengte van de brandslang optellen omdat de
blusstraal bij een volledig open stand vijf meter bedraagt. In gebouwen zoals in kantoorpanden
magazijnen, loodsen en winkels worden 20, 25 en 30 meter vaste brandslanghaspels toegepast.
Wanneer er brandslanghaspels aanwezig zijn dient er aan legionella preventie gewerkt te worden.

Blusmiddelen kopen? Neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet,
Webwinkel Blusapparatuur
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