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VARNING: VIKTIG
SÄKERHETSINFORMATION

Svebra, Svenska Brandskyddsföretag
Transportvägen 9
117 43 Stockholm
Viktig säkerhetsinformation avs. 5kg koldioxidbrandsläckare

Bästa Svebra,

Vi har identifierat några fall där doppröret till den nedsänkta slangen i vissa av koldioxidbrandsläckarna från Kidde Sweden kan sitta löst och ev. lossna från brandsläckarens ventil.
Detta kan medföra personskador då brandsläckaren inte fungerar som den skall och inte kan
släcka branden.
Eftersom säkerheten prioriteras mycket högt inom Kidde kontaktar vi nu Svebra och så många
serviceföretag som möjligt som utför underhåll på koldioxidbrandsläckare från Kidde Sweden, i
syfte att säkerställa att kontroller och underhåll utförs. Vi har tagit fram nya anvisningar för
underhållet som kompletterande serviceinstruktioner, se nedan.
Vi skulle uppskatta att få hjälp från Svebra med att kontakta serviceföretagen och att nå ut till
fler servicetekniker med dessa kompletterande serviceinstruktioner. Vi rekommenderar
serviceteknikerna att utföra nedanstående kontroll omedelbart.
Det är extremt viktigt för oss att kunna leverera säkra produkter och att upprätthålla säkerheten
för våra kunder och för allmänheten. Vi ber er därför att bekräfta mottagandet av denna
säkerhetsinformation samt att bekräfta att ni har kontaktat serviceföretagen enligt ovan.
Vid frågor eller kommentarer i ärendet är det bara att kontakta mig eller min kollega Martin
Kokko vid Kidde Sweden AB, e-post: martin.kokko@kidde.se.

Med vänliga hälsningar,

Kristian Henningsson
VD
Kidde Sweden AB
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Tilläggsinstruktioner för underhåll av 5kg koldioxidbrandsläckare

Se illustrationerna av modellerna nedan.

Modell: Tempus® KKS 5 art.nr 1821/486

Modell: NOHA® KNK 5 art.nr 1821/488

Samtliga tillverkare, distributörer och serviceföretag som har koldioxidbrandsläckare från
Kidde Sweden AB i sin underhållsprogram måste följa dessa anvisningar i syfte att
säkerställa att brandsläckarna inte är defekta och att kundsäkerheten inte äventyras.
1. Brandsläckaren måste stå upprätt på en jämn yta, t.ex. marken eller golvet.
2. Håll i brandsläckarhandtaget och flytta det snabbt från den ena sidan till den andra,
samtidigt som botten på brandsläckarens hålls kvar på underlaget, se nedan.
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3. Upprepa steg 2 fyra gånger. Lyssna efter ett skallrande ljud inifrån behållaren.
4. Om ett skallrande ljud hörs från brandsläckaren skall den tas ur bruk, märkas upp som
defekt och returneras till Kidde Sweden AB.
5. Vänligen kontakta Kidde Sweden AB 020-140 50 59, eller via e-post:
kontakt@kidde.se. Kidde Sweden AB kommer omedelbart att byta ut den defekta
brandsläckaren kostnadsfritt.

