
 
 
Gemiddeld zijn er 100.000 woningbranden per jaar. De kans dat er in uw woning een brand ontstaat, 
is 1 op 65. Wanneer dit gebeurt is het zaak de brand zo snel mogelijk te bestrijden, om verdere 
schade en (in het ergste geval) zelfs slachtoffers te voorkomen. Helaas ontbreekt het bij de meeste 
Nederlandse huishoudens aan een brandblusser, hierdoor ontwikkelen beginnende branden zich vaak 
onnodig tot grote branden. Met alle gevolgen van dien.   
 
Om deze reden stellen wij van Trias prevention products een innovatieve Brandblusspray voor u 
beschikbaar. Met deze brandblusspray kunt u de brandveiligheidsrisico’s van uzelf en die van de 
mensen uit uw omgeving, bijvoorbeeld uw (klein)kinderen, blijvend beperken.   
 
De Brandblusspray: 

 Is Rijkstypekeur gecertificeerd 

 Behoefd geen onderhoud 

 Is gemakkelijk te hanteren 

 Dooft een beginnende brand in slechts enkele seconden 

 Veroorzaakt nagenoeg geen nevenschade 

 Bevat geen schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu (is milieuvriendelijk) 

 Is 3 jaar lang houdbaar na productiedatum 

De Brandblusspray blust middels AFFF schuim (niet schadelijk voor mens en milieu) moeiteloos veel 
verschillende soorten branden. Het unieke sproeisysteem van de Brandblusspray maakt het mogelijk 
om brandend huishoudelijk apparatuur en brandende (frituur)vetten vanaf een veilige afstand te 
blussen. Ideaal voor het blussen van allerlei soorten branden in woningen, voertuigen, boten, kantoren 
of op de camping. De Brandblusspray mag gebruikt worden om branden te blussen met een 
elektrische oorzaak tot 1000V. Door de samenstelling van het AFFF schuim is er weinig tot geen 
nevenschade na het blussen, het schuim kan gemakkelijk verwijderd worden na het blussen van de 
brand.  
 
De Brandblusspray van Trias prevention products is met twee korte handelingen zeer gemakkelijk te 
gebruiken. Dit stelt jong en oud in staat snel en veilig een beginnende brand blussen.  
 
Stap 1: druk op de rode knop.  
 
 
 
 
 
 
Stap 2: sproei door op de groene knop te drukken.   
 
 
 
 
 
 
Met een hoogte van 320 mm en een diameter van 74 mm is de Brandblusspray makkelijk hanteerbaar 
en op te bergen. De capaciteit is 750ml netto en daarmee is de spuitduur 20 tot 25 seconden. Het 
schuim heeft een temperatuurgrens van -9ºC tot + 50ºC.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hieronder kunt u de Brandblusspray van Trias prevention products vergelijken met een regulier 
brandblusapparaat. 
 

Kenmerk Brandblusspray Trias prevention products Regulier brandblusapparaat (ABC 
poeder blusser)  

Capaciteit 750 ml. 1kg. 

Doel Alle branden Alle branden 

Werkingstijd 20-25 seconden. 6 seconden. 

Irriterend Nee, niet slecht voor mens, dier of milieu. Ja. Niet inademen. 

Veiligheid Veilig en gemakkelijk te gebruiken binnen- en 
buitenshuis.  

Gevaarlijk voor in huis.  
Instructies moeten worden  
gelezen en geoefend.  

Vulling Egologisch AFFF schuim ABC poeder  

Opruimen Het schuim is eenvoudig schoon te maken Moeilijk schoon te maken 

Certificaat Ja Ja 

Extra Geen/weinig nevenschade op gevoelige 
onderdelen als motoren of pc . Behoeft geen 
onderhoud. 

Verplicht voor bedrijven. Behoeft 
jaarlijks onderhoud. 

Prijs € 19,95 per stuk € 45,00 per stuk  

 
 
De Brandblusspray van Trias prevention products is een must have voor elk huishouden. Het doel is 
uw veiligheidsrisico’s van vandaag, niet uw veiligheidsrisico’s van morgen te laten zijn. Wij adviseren u 
om deze reden, om vandaag nog een Brandblusspray in huis te halen en zo u en uw naasten in staat 
te stellen een beginnende brand tijdig en veilig te kunnen blussen.   
 
 
 


