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Erbjudande om återtagande och utbyte av ett begränsat parti Presto Pulversläckare
Under januari månad 2013 hade vi två tillbud med brustna behållare till pulversläckare 
typ PG 6. I båda fallen inträffade skadan på maskinmonterade släckare, som arbetar i 
miljö med påfrestningar i form av kraftiga skakningar och vibrationer. Vid tillfället rådde 
även mycket stark kyla. I ett av fallen uppvisade behållaren stora nöt- och slagskador, 
orsakat av i sin tur ett defekt fordonsfäste. Aktuella släckare har levererats från vår 
fabrik kring årsskiftet 2011/2012.

Vi har gjort omfattande undersökningar för att utröna hela bakgrunden till det 
inträffande, vilket även omfattat bedömningar och materialanalyser av två oberoende 
material- och forskningsinstitut. Det vi funnit är att en komponent i det aktuella 
tryckkärlsstålets materialspecifikation legat i den lägre toleransnivån, dock inom ramen 
för gällande EU-direktiv för godkända tryckkärlsstål.

I efterhand har vi gjort omfattande hållfasthetstester på släckare och behållare (med bl a 
sprängprovningar) ur den aktuella tillverkningsbatchen utan att finna några avvikelser 
från normala värden.

Prestos policy är att alltid tillhandahålla produkter med högsta effektivitet och säkerhet.
För att så långt det är möjligt undanröja säkerhetsrisker i detta fall erbjuder vi oss att 
byta ut samtliga släckare ur den aktuella tillverkningsbatchen mot nya släckare utan 
kostnad för kunderna.

Praktiskt föreslår vi att detta utförs exempelvis vid nästa årliga service enligt 
nedanstående instruktioner.

Så här identifierar du de släckarbehållare 
som berörs av informationen:                                                            
6 Kg Pulversläckare av modell Presto PG6, Presto 
P6GS med behållare tillverkad 07/2011 eller 
08/2011

Tillverkningsmånad/år identifieras genom 
nummerserien som finns instansad i nedre kant 
på behållaren. Modellbeteckningen finner du nere 
i högra hörnet på släckarens etikett.

Om ni hittar en berörd släckare, kontakta Presto 
Brandsäkerhet AB för ett kostnadsfritt utbyte 
mot en ny handbrandsläckare.

Hantering:
Plocka bort släckaren och gör den trycklös 
genom att trycka ned kontrollnippeln enligt 
bilden till höger. Kontakta sedan Presto 
Brandsäkerhets Kundtjänst och begär 
returnummer för returleveransen där 
släckaremodell anges. Så fort Presto 
Brandsäkerhet AB mottagit den returnerade 
släckaren skickas en ersättningsprodukt.

Kontaktuppgifter:
orders@presto.se 
eller tel: 010-45 20 020


