
Špeciálne pre požiary elektromobily           Šetrné k životnému prostrediu 
Opakované použitíie                     Rýchle a intuitívne ovládánie
Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu            Vysoká ťeplotná odolnosť ( až 1300*C )          

Účinné hasenie požiaru
Prémiové protipožiarne deky pre použitie na horiacich (elektrických) 
automobiloch,SUV, motocykloch a ďalších (elektrických) vozidlách

   HASIACE DEKY PREMIUM



Aplikácia pre bežne
provádzkované motorové vozidlá:

Aplikácia pre elektrické a hybridné vozidlá
s dekou VLITEX Premium M*

V priebehu krátkej doby udusí oheň                                                             Zabraňuje šíreniu požiaru na okolné predmety

Deku je možné zložiť,ak bol oheň uhasený                                                         
                                                                                                                                         Riadené vyhorenie a minimálna tvorba dymu
                                                                                                                                                                                                                                                       
Opakované použitie
                                                                                                                Zpomaľuje                                                                                                                 Zpomaľuje a tlmí proces horenia článkov batérie

                                                                                                                                         Rozširuje pole pôsobnosti hasičov

Oheň je uhasený ihneď po aplikácii hasiacej deky 
VLITEX. V prípade požiaru batérie bude naďalej riadene 
horieť spôsobom s výrazne redukovanou okolitou     
teplotou a produkovaním dymu. Vďaka špeciálnemu   
silikónovému povlaku deky sa prenikanie nečistôt, 
toxických látok a kyslíka zníži na minimum. 

špecifikácia hasiacej  deky

Účinne zabraňuje šíreniu požiaru do okolia a objektov už po niekoľkých 
sekundách 
                                                                                                                         
Obmedzuje produkciu splodín - neobmedzuje okolnú prevádzku na 
komunikáciách z hľadiska lepšej viditeľnosti a zabraňuje následným škodám na 
parkoviskách
Aplikácia je šetrná k životnému prostrediu Aplikácia je šetrná k životnému prostrediu - žiadne znečistenie, 
napr. ako pri hasení vodou a penou.                                 

VLITEX PREMIUM S/M  je možné použiť opakovane 

Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu vďaka materiálom zo sklených 
vlákien zo silikónovým povlakom na oboch stranách,max. pevnosť v ťahu: 
2200N / 5 cm
Dodaniení je možné v Dodaniení je možné v prepravnom vaku alebo kovovej skrinke pre 
montáž na stenu 

Jednoduchá manipulace – efektivní výkon! 

Inovatívny skladací mechanismus         Špeciálne vlastnosti pre požiary            Vyvinuté v spolupráci
                                                                   zpôsobené lithium-iontovými                 s hasičmi                                               
                                                                   batériami

Deku otvoríte behom niekoľkých sekúnd                 Extrémne dlhotrvajúca a                                           Zabraňuje uvolňovaniu spalín a plynov                     
pomocou dlhých rukovätí           vysoká teplotná odolnosť                        





Výhradný dovozca do SR a ČR :

SCP SHOP S.R.O.
Neumannova 1453/28
156 00
Praha 516 Zbraslav CZ

tel: + 420 608 654 800
tel: + 420 608 390 340tel: + 420 608 390 340
www.aquadom.cz
e-mail : info@aquadom.cz

     Potencionálne oblasti použitia

Hasiace deky VLITEX sú univerzálně použiťelné a schopné dusit poprípadě
obmedziť rôzne druhy požiarov.

Tým, že ich vyrábame podľa personalizovaných rozmerov, vieme ich dokonale
prispôsobiť akýmkoľvek špeciálnym požiadavkám 

AUTOSERVISY           ZBERNÉ PARKOVISKÁ      DOBÍJACIE STANICE                    HASIČI

 ODŤAHOVÁ SLUŽBA               PARKOVISKÁ         PODZEMNÉ GARÁŽE             PREDAJNE

                   LOGISTICKÉ CENTRÁ            VÝROBA          ČERPACIE STANICE


