
MG - 400

HASICÍ  SPREJ
PĚNOVÝ SPECIÁLNÍ

HASIACI SPREJ PENOVÝ ŠPECIÁLNY

pevných látek
pevných látok

kapalných látek 
kvapalných látok

plynových zařízení
plynových spotrebičov

zařízení pod napětím
zariadení pod napätím

tuků a olejů
tukov a olejov

lithium-iontových akumulátorů
litiovo-ióntových akumulatorov

Uvolněním trysky lze hašení kdykoliv přerušit.
Hasící sprej zůstává funkční i v případě opakovaného
použití, až do vyčerpání hasiva.

Jak správně hasit:

Pevné látky + Li-ion zařízení – třída A
Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné 
přibližování se k požáru s jeho uhasínáním. Hašení zahájíme namířením 
proudu hasiva na ohnisko hořícího předmětu a pokračujeme dále tak, aby 
byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme 

hasivo aplikovat přerušovaně-v několika sekundových dávkách.

Kapalné látky – třída B
Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné 
přibližování se k požáru s jeho uhasínáním. Hasivo aplikujeme bez 
přerušení, až do uhašení požáru a následného vyprázdnění zbytku spreje 
do požářiště, jako prevence opětovného vzplanutí a pro ochlazení místa 
požáru. U požáru volně rozlité hořlaviny postupně překrýváme hořící 
plochu od kraje zleva doprava a zpět, přes střed hořící plochy, až na její 
konec. U požáru hořlaviny v ohraničeném prostoru je vhodné hasivo 
aplikovat nepřímo, tj. o stěnu nádoby, tak, aby napěněná hasební směs 
stékala na hladinu hořící kapaliny, rozlila se na ní a požár ustal. Při hašení 
požárů kapalin je třeba vyvarovat se takového zásahu, aby byla hořící 
kapalina rozstříknuta proudem hasiva do okolí, čímž by mohlo dojít k 

rozšíření požáru, např. malou vzdáleností aplikace hasiva.

Plynné látky – třída C
do provozního tlaku zařízení 3 bary

Neprodleně kontaktujte hasičský záchranný sbor na čísle 150. Zásah na 
plynových zařízeních spočívá v „uražení“ plamene tlakem hasiva těsně u 
místa úniku a v ochlazování/hašení blízkého okolí, aby nedošlo ke znovu 
vznícení unikajícího plynu. Bezprostředně po uhašení plamene je nutno 
uzavřít přívod plynu před místem úniku, aby se zabránilo možnému 
výbuchu! V případě, kdy není možno přívod plynu bezpečně uzavřít, je 
vhodné nechat unikající plyn hořet a hasit (případně ochlazovat hasivem) 

pouze okolní předměty.

Zařízení pod napětím
Je možno hasit ze vzdálenosti minimálně 1 metru. Zahrnuje běžné domácí 

spotřebiče na napětí 230V nebo 400V.

Požáry tuků, olejů, kuchyní i pod napětím – třída F
Pokud je to možné, vypneme zdroj tepla pod hořící nádobou (vypnutí hořáku, 
odpojení fritézy od elektrické sítě). Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik 
spreje, následuje postupné přibližování se k požáru  s jeho 
uhasínáním a stálou aplikací hasiva. Hasivo aplikujeme bez přerušení, až 
do uhašení požáru a následného vyprázdnění spreje do požářiště pro 
jeho ochlazení a důkladné vytvoření pěnového koberce. Při hašení 
požárů tuků je třeba vyvarovat se takového zásahu, aby byl hořící tuk 
rozstříknut proudem hasiva do okolí, čímž by mohlo dojít k rozšíření 

požáru (malou vzdáleností aplikace hasiva).

- Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
 ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- Chraňte před slunečním zářením.
- Nevystavujte teplotě přesahující +50 °C.

- Po použití v uzavřených místnostech důkladně vyvětrejte.
- Pokud požár nezvládnete uhasit, okamžite volejte HZS na čísle
 150 nebo IZS na čísle 112.
- Při styku s kůží:
 Tento výrobek nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
 Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně
 opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup
 konzultovat s odborným lékařem.
-  Při zasažení očí:
 Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní
 čočky a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou
 po dobu několika minut. Při podráždění očí nebo jiných potížích.
 další postup konzultovat s očním lékařem.
-  Při požití:
 Důkladně vypláchnout ústa vodou, nechat vypít přiměřené množství
 vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu.
 Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.
-  V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv
 potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit etiketu výrobku.
-  Použitý obal odevzdejte do ekodvoru, hasivo nezatěžuje
 životní prostředí.
-  Hasicím sprejem není možno nahrazovat předepsané
 hasicí přístroje dle ČSN EN-3.
-   Opakované zmrznutí a opětovné pozvolné rozmrznutí spreje nemá
     vliv na funkčnost po celou dobu záruky

Technické parametry 

Hasicí sprej je plně použitelný ve všech polohách.

Hasivo pro objem 400 ml má hasební účinnost
dle přepočtu z očekávaného

výkonu výrobce 2,5A  13B  5F 

hasivo ................................... speciální premix s aditivy ABF + Li-ion
obsah hasiva/hmotnost hasiva .................................... 400 ml/415 g
hmotnost kompletního prázdného spreje ...................................105 g
dostřik ............................................................................................. 2 m
doba činnosti ................................................................................ 11 s
provozní teploty ........................................................... -5°C až +50°C
výtlačný plyn ................................................................... vzduch 9 bar
životnost ...............................   2 roky záruka + 4 roky plná funkčnost
datum výroby a šarže .................................................. viz dno nádoby
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2. Stiskněte trysku a proud hasiva směřujte
 do ohniska požáru z optimální vzdálenost 1,5 metru.
 Stlačte trysku a prúd hasiva smerujte do ohniska
 požiaru z minimálnej vzdialenosti 1,5 metra.
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URČENÝ K HAŠENÍ POŽÁRŮ
URČENÝ NA HASENIE POŽIAROV
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GLACI-AID s.r.o

Příkop 838/6,
Brno, 602 00, Czechia
gsm: +420 607 551 085

www.glaciaid.com

VAROVÁNÍ
BL 1907/2006 / 2015/830

1. Odstraňte krytku trysky. Odstráňte krytku trysky.
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Uvoľnením trysky možno hasenie kedykoľvek prerušiť.

Hasiaci sprej ostáva funkčný aj v prípade opakovaného
použitia, až do vyčerpania hasiva.

Ako správne hasiť:

Pevné látky + Li-ion zariadenia - trieda A
Úvodná vzdialenosť hasenia je na dostrek spreja, nasleduje postupné 
približovanie sa k požiaru s jeho hasením. Hasenie zahájime namierením 
prúdu hasiva na stred horiaceho predmetu a pokračujeme ďalej tak, aby 
bol horiaci predmet rovnomerne pokrývaný hasiacou zmesou, 
odporúčame hasivo aplikovať prerušovane v niekoľkých sekundových 

dávkach.

Kvapalné látky - trieda B
Úvodná vzdialenosť hasenia je na dostrek spreja, nasleduje postupné 
približovanie sa k požiaru s jeho hasením. Hasivo aplikujeme bez 
prerušenia až do uhasenia požiaru a následného vyprázdnenia zvyšku 
spreja do miesta požiaru, pre prevenciu opätovného vzplanutia a pre 
ochladenie miesta požiaru. Pri požiari voľne rozliatej horľaviny postupne 
prekrývame horiacu plochu od kraja zľava doprava a späť, cez stred 
horiacej plochy, až na jej koniec. Pri požiari horľaviny v ohraničenom 
priestore je vhodné hasivo aplikovať nepriamo, tj. o stenu nádoby tak, aby 
napenená hasiaca zmes stekala na hladinu horiacej kvapaliny, rozliala sa 
na nej a požiar ustál. Pri hasení požiaru kvapalných látok je potrebné 
vyvarovať sa takému zásahu, pri ktorom hrozí rozstrieknutie horiacej 
kvapaliny  prúdom hasiva do okolia, čím by mohlo dôjsť k rozšíreniu 

požiaru  napr. malou vzdialenosťou aplikácie hasiva.

Plynné látky - trieda C
do prevádzkového tlaku zariadenia 3 bary

Okamžite kontaktujte hasičský záchranný zbor na čísle 150 ! 
Zásah na plynových zariadeniach spočíva v likvidácii plameňa tlakom hasiva 
tesne pri mieste úniku a v ochladzovaní/hasení blízkeho okolia, aby nedošlo ku 
znovu vznieteniu unikajúceho plynu. Bezprostredne po uhasení plameňa je 
potrebné uzatvoriť prívod plynu pred miestom úniku, aby sa zabránilo 
možnému výbuchu! V prípade keď nie je možné prívod plynu bezpečne 
uzavrieť, je vhodné nechať unikajúci plyn horieť a hasiť (prípadne ochladzovať 

hasivom) iba okolité predmety.

Zariadenia pod napätím
Je možné hasiť zo vzdialenosti minimálne 1 metra. Zahŕňa bežné domáce 

spotrebiče pod napätím 230V alebo 400V.

Požiare tukov, olejov, kuchýň aj pod napätím - trieda F
Ak je to možné, vypneme zdroj tepla pod horiacou nádobou (vypnutie horáka, 
odpojenie fritézy od elektrickej siete) Úvodná vzdialenosť hasenia je na dostrek 
spreja, nasleduje postupné približovanie sa k požiaru s jeho hasením a stálou 
aplikáciou hasiva do ohniska požiaru. Hasivo aplikujeme bez prerušenia, až do 
uhasenia požiaru a následného vyprázdnenia spreja do miesta požiaru pre jeho 
ochladenie a dôkladné vytvorenie penového koberca. Pri hasení požiaru tukov je 
potrebné vyvarovať sa takému zásahu, pri ktorom hrozí rozstrieknutie horiaceho 
tuku  prúdom hasiva do okolia, čím by mohlo dôjsť k rozšíreniu požiaru (malou 

vzdialenosťou aplikácie hasiva).

- Nádoba je pod tlakom, pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Chráňte pred teplom, horúcim povrchom, iskrami, otvoreným ohňom
 a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
- Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
- Chráňte pred slnečným žiarením. 
- Nevystavujte teplote presahujúcej + 50 °C.

- Po použití v uzavretých miestnostiach dôkladne vyvetrajte.
- Ak požiar nezvládnete uhasiť, okamžite volajte HZS na čísle
 150 alebo IZS na čísle 112.
- Pri styku s pokožkou:
 Tento výrobok nemá všeobecne dráždiaci účinok na pokožku.
 Postihnutú pokožku umyť vodou a mydlom a dôkladne opláchnuť.
 Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup
 konzultovať s odborným lekárom..
-  Pri zasiahnutí očí:
 Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté
 oči dôkladne vypláchnuť vodou po dobu niekoľkých minút.
 Pri podráždení očí alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať
 s očným lekárom.
-  Pri požití:
 Dôkladne vypláchnuť ústa vodou, vypiť primerané množstvo vody
 a nevyvolávať zvracanie. Postihnutého uložiť v teple a pokoji.
 Okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
-  V prípade akejkoľvek neistoty, objavenia príznakov alebo pri
 akýchkoľvek problémoch vyhľadať lekársku pomoc a predložiť
 túto etiketu výrobku.
-  Použitý obal odovzdajte do EKO dvora, hasivo nezaťažuje
 životné prostredie.
-  Hasiacim sprejom nie je možné nahradiť predpísané hasiace
 prístroje podľa ČSN EN-3.
-   Opakované zamrznutie a rozmrznutie spreja nemá vplyv na funkčnost
    po celou dobu záruky.

Technické parametry 

Hasiaci sprej je plne použiteľný vo všetkých polohách.

Hasivo pre objem 400 ml má hasiacu účinnosť
podľa prepočtu z očakávaného
výkonu výrobcu 2,5A  13B  5F 

hasivo .............................  špeciálny premix s aditívami ABF + Li-ion
obsah hasiva/hmotnosť hasiva ....................................... 400 ml/415 g
hmotnosť kompletného prázdneho spreja ................................. 105 g
dostrek ............................................................................................. 2 m
doba činnosti ................................................................................ 11 s
prevádzkové teploty ......................................................   -5°C až +50°C
výtlačný plyn ................................................................... vzduch 9 bar
životnosť ................................    2 roky záruka, 4 roky plná funkčnosť
dátum výroby a šarže ..............................................    viď dno nádoby

2. Stlačte trysku a prúd hasiva smerujte do ohniska
 požiaru z optimálnej vzdialenosti 1,5 metra.

1 2 VAROVANIE

1. Odstráňte krytku trysky.
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