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FirePro 1000M – Påverka branden i ett tidigt skede. 

FirePro släckgranat är ett verktyg för FIP - Första insats person, några exempel 
på användare är räddningstjänst, polis, vaktbolag, hemtjänst, tidningsbud m.fl.  

Med en släckgranat kan en släckinsats påbörjas innan en insatsstyrka är på 
plats och på så vis dämpa brandens utveckling och i en del fall släcks branden 
helt och hållet. Det kan ha stor ekonomisk betydelse för skadeomfattningen i 
samband med brand. Släckgranaten fungerar bäst i slutna utrymmen.  

EGENSKAPER  
Brandklasser: A, B C och F. 
Innehåll: Kaliumnitrat, Kaliumkarbonat samt bindemedel. 
Lagring: Relativ fuktighet max 98 %. -50 °C till +50 °C.  
Hållbarhet: 15 år i en icke korrosiv miljö. (marin miljö 10 år) 
Vikt: Cirka 2 kg.  
Skyddsutrustning: Ingen särskild skyddsutrustning krävs. 
Miljö och certifiering: FirePros produkter har ett stort antal internationella certifieringar och 
godkännande bl.a. Greenlabel märkning , IMO, DNV, ISO m.fl. 
Forskning: Det finns flera rapporter från bl.a. LTH Lund som stödjer produktens egenskaper. 

Vad är en släckgranat? 
FirePro 1000M är en släckgranat som rullas eller kastas in i brandutrymmet från en säker miljö. Vid användning 
behöver man således inte utsätta sig själv för risker såsom giftig rök och värme. Släckmedlet består i fast form av 
kaliumnitrat, kaliumbikarbonat och bindemedel och som vid aktivering övergår i gasfas (aerosol). Aerosoler består av 
små fasta partiklar eller vätskedroppar i en gas. Aerosolerna skapas i FirePros produkter genom kondensationsmetoden 
som bildas genom att överhettade ångor kondenserar och genom kemiska reaktioner i gasfas.(pyrotekniskt genererade 
aerosoler, PGA). Släckgranaten släcker genom att neutralisera de fria radikalerna av väte, syre och hydroxid i en kemisk 
kedjereaktion samtidigt som branden snabbt kyls ner, upp till 100°C per minut. 
 

Miljövänlig och släckeffektiv! 
FirePros släckaerosol har ingen påverkan på ozonskiktet och ger heller ingen växthuseffekt. Studier visar dessutom att 
släckaerosolen är upp till 3 – 9 gånger effektivare per viktenhet än vad halon släckning var på sin tid.  
I släckprocessen påverkas heller inte syret vilket gör att man kan vistas i utrymmet efter aktivering men att sikten är 
mycket begränsad.  

 
Sanering efter användning. 
Partikelstorleken i släckaerosolen är cirka 1 – 3 mikron vilket gör återantändningsskyddet luftburet det krävs således 
minimal sanering efter användning och det mesta kan enkelt ventileras ut. Släckaerosolen leder inte elektricitet och är 
inte korrosiv. En släckgranat kan skydda ett utrymme på cirka 20 kvm. vid normal takhöjd. 
 

FirePro släckgranat utsågs 2015 till årets säkerhetslösning. 
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