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1. Identifiera brandrummet                

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Pulverlansen är en släckutrustning som 
möjliggör tidig brandbekämpning från 
en säker plats utanför byggnaden. Den 
får plats i ett mindre fordon och kan 
användas av vem som helst som är först 
på plats.  
 
Genom ett förborrat hål transporteras 
släckmedel in i rummet och distribueras 
för bästa möjliga släckeffekt. Pulverlansen 
finns i två versioner med olika strålbild 
och längd. Originalet är optimerad för 
horisontellt angrepp, exempelvis genom 
en fönsterkarm eller vindsgavel. Den 
bredstrålande lansen har bra kastlängd i 
sidled och en arbetslängd på 1300mm. 
Optimerad för angrepp genom innertak 
eller takfot upp på vind. 
 

Metoden är framtagen främst för slutna utrymmen. Pulver är ett effek-
tivt släckmedel i förhållande till sin vikt och fungerar på de flesta typer 
av bränder. Angreppet kan därför göras snabbt med en portabel 
utrustning som är enkel att använda. Man är inte beroende av pumpar 
eller slangsystem och man kan nå bränder på avlägsna och annars 
svåråtkomliga platser. Det är en snabbare omedelbar åtgärd än vad 
man kan få med ett vattensystem och utan risk för jobbiga omtag. 
Angreppet kan dessutom ske utan avancerad skyddsutrustning från en 
säker plats utanför byggnaden. Det gör metoden lämplig för vem helst 
som är tidigt på plats och öppnar upp för nya taktiska fördelar som kan 
ge oss ett förnyat övertag över det allt aggressivare brandförloppet vi 
möter i dagens byggnadsbränder. En ”knockdown effekt” på branden 
kan ge den extra tid som behövs för att rädda byggnaden och skapa 
en säkrare miljö för rökdykarna. 
 
EXEMPEL PÅ INSATSER 
Rumsbranden och vindsbranden är de typbränder som produkten är 
utprovad för. Det finns också typbränder där pulvrets förmåga att ta sig 
fram har fördelar jämfört med vatten. I förrådsutrymmen, källare och 
garage likväl som på en vind finnas ofta mycket hinder så som bjälkar, 
hyllor, kartonger eller fordon som vatten har svårt att ta sig förbi. Så 
länge man har ett flöde så har pulver förmågan att trycka sig framåt 
och förbi hinder. Det följer luftströmmar och kan på så vis även nå 
bränder på avlägsna platser i byggnaden. Har man två eller fler pulver-
släckare förberedda så finns det chans att släcka en hel villabrand eller 
lägenhetsbrand från samma angreppspunkt. Men det kan alltid finnas 
taktiska skäl att angripa branden från fler håll, särskilt i större utrymmen. 
Även vid bränder i bil, husvagn eller båt kan man med fördel använda 
Pulverlansen och då har den långa lansen en fördel då den tillåter 
användaren att hålla ett större avstånd från branden. 
 
Det finns ingen begränsning för vilken typ av utrymme som Pulverlan-
sen kan användas i. Pulver fungerar mot de flesta typer av bränder 
oavsett om det är i fibröst material, vätska eller gas. Det fungerar även 
bra mot elbränder men man ska vara medveten om att pulver är kor-
rosivt och svårsanerat i elektrisk utrustning. I de flesta fall är det viktigare 
att få branden släckt än att rädda utrustningen. Koldioxidsläckare är 
annars ett skonsammare alternativ. OBS! Man ska aldrig stoppa in 

lansen i någon elutrustning som kan göra den strömförande.  
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ÖVERSIKTSBILD 
 
1. Snabbkopplingsnippel med anpassad gängadapter. 
2. Slang med pressmonterade snabbkopplingar 1,8 m.  
3. Snabbkoppling mot lans. 
4. Handtag. 
5. Handskydd med Pil-markör. 
6. Skyddsring. 
7. Lansrör. 
8. Munstycke. 
9. Batteridriven borrmaskin (tillbehör). 

10. Pulversläckare (tillbehör).  

UPPFÄSTNING  PÅ SLÄCKAREN 
Genom att fästa Pulverlansen och borrmaskin på släckaren får man med allt man behöver och en ledig hand ledig för att bära ännu en släckare. Under rubri-
ken ”Användningsområden” finns en bild som visar ett exempel på hur det kan se ut. Pulverlansen kan fästas på pulverflaskan genom att använda medföl-
jande kardborreband. Följ anvisning till bildserien nedan: 1. Placera bandet mellan snabbkopplingsnippel och flaska i samband med montering av nippeln på 
flaskan (ej framför nippeln som visas på bilden! Det finns då risk att kopplingen öppnas genom drag i kardborrebandet). Undvik att kardborrebandet hamnar 
mellan o-ring och flaska vid montering. 2. Montera slangkopplingen. 3. Ställ munstycket i slanghylsan på flaskan. Saknas sådan hylsa placera då ett spänn-
band runt flaskan och över munstycket så att man kan dra loss lansen utan att lossa spännbandet. 4. Dra kardborrebandet runt Pulverlansen och under 
slangen. 5. Fortsätt upp runt slangen. 6. Fäst kardborrebandet bakom handskyddet. När lansen ska frigöras rycker man oss bandet. Med sina snabbkoppling-

ar kan Pulverlansen även bäras separat och snabbt och säkert kopplas mot flaskan på plats. Det kan underllätta placering av utrustningen i fordonet.  

Det kommer erbjudas fler alternativ som underlättar bärande och förvaring. Mer information om det kommer på vår hemsida www.pulverlansen.se. 

SKYDDSHYLSA FÖR MUNSTYCKET 
Snö och smuts kan fastna i munstycket vid ovarsam hantering. För att undvika att munstycket sätts igen innan så bör 
munstycket vara skyddad med medföljande silikonhylsa. OBS! Hylsan är talkad invändigt för att den ska vara lätt att ta av. 
Talka vid behov . Dra hylsan fram och tillbaka några gånger och försäkra dig att hylsan går lätt att dra av. Hylsan behö-
ver endast täcka utloppen på munstycket. En bit av hylsan lämnas framför munstycket  för att lättare få grepp om hylsan 

. En gummidistans ligger i längst fram i hylsan för att  förhindra att sden sitter för högt på munstycket. 

http://www.pulverlansen.se


 1.  Snabbkopplingar från CEJNs Full flow serie, med 
en specialtillverkad gängadapter för säkert och 
snabbt byte av flaska utan att reducera flödet. 
 
 2.  Slitstark och flexibel slang, tål sprängtryck på 
55bar (vid 20 °C). 1,8 m längd gör insats mot innertak 
möjlig utan att bära upp flaskan och är ändå hanter-
bar att bära monterad på flaskan. Pressmonterade 
CEJN Full flow snabbkopplingar av samma modell i 
båda ändar är ”brandmannasäkert”. Det tillåter högt 
flöde, 20bars tryck och upprepade, säkra kopplingar 
även efter att de utsatts för pulver.  
 
 3.  Snabbkoppling mot lans gör utrustningen roter-
bar och därmed lätthanterlig utan att slangen roterar 
med. Medger även möjligheten att bära lans och 
slang separat för snabb montering först vid angrepps-
punkten om så önskas. 
 
 4.  Ergonomiskt utformat gummigrepp för att känna 
pulverlansens orientering och intuitivt vilja bära den 
med strålbilden riktad uppåt. Ett obrutet flöde av 
släckmedel in i pulverlansen ger minimal friktion. 
 
 5.  En skyddsring i rostfritt stål skyddar handskyddet 
från direktkontakt med marken då lansen läggs ner. 
 
 6.  Handskydd i anodiserad aluminium med pil-
markör som visar strålbildens orientering bakom vägg 
eller fönster. Den ger karaktär till produkten och bi-
drar till ett intuitivt användande där man vill se och 
känna pilen på ovansidan av lansen. Handskyddet  
med pilmarkör är designskyddad. 
 
 7.  Lansrör i anodiserad aluminium ger starkt ytskikt 
och mindre friktion för släckmedlet i röret. Utprovad 
dimension för bästa kastlängd och 2 mm tjockt gods 
för god stabilitet och styrka. Två olika längder: Origi-
nalet 545 mm och Lång 1340 mm. 
 
 8.  Originalmunstycket (till höger i bild) är precisions-
gjutet i rostfritt stål. Den är utformad för horisontellt 
angrepp genom exempelvis en fönsterkarm eller ga-
veln på en vind. Den har en kastlängd på minst 8 m i 
vindstilla förhållanden och distribuerar mycket släck-
medel i brandgaserna där det släcker lågande för-
bränning, kyler och förhindrar återantändning. Det 
bredstrålande munstycket (till vänster i bild) är fräst i 
rostfritt stål. Utformad att ge bra kastlängd i sidled vid 
angrepp upp på vind från våningen under eller ge-
nom takfot. Den ska också användas genom yttertak. 
Båda modellerna har en uppsättning strålar som tar 
hand om närområdet som lätt missas annars.  
 
Munstyckena är demonterbara vilket underlättar un-
derhåll och rengöring. Originalmunstycket är design-

skyddad.  

FÖRST PÅ PLATS, HUR GÖR JAG? 

2. Borra ett hål från utsidan. 

3. Stick in Pulverlansen, dra sprinten och tryck av.  
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FUNKTIONSBESKRIVNING KOMPLETTERANDE UTRUSTNING 
 
 9.  En batteridriven borrmaskin med 
tillhörande borr D=20 mm är ett nöd-
vändigt tillbehör. Minst 18 V borrma-
skin med två batterier på minst 2,0 Ah 
rekommenderas. En allroundborr är 
ett bra alternativ som tar sig genom 
de flesta konstruktioner oavsett om de 

är av trä, aluminium eller stål. För betong och tegel är en slag-
borrmaskin att föredra med betongborr. Borret får gärna ha 3 
eller 4 skär. För att borret ska nå genom en välisolerad ytter-
väg eller innertak mot vind behöver borret vara minst 50 cm 
lång. I de flesta fall kommer man borra sig in genom en föns-
terkarm, då klarar man sig med en 25 cm lång borr. Se till att 
du har ett extra batteri laddat och nära till hands. Placera borr-
maskinen så att du lätt får med den. Se specifikation och läs 
säkerhetsföreskrifterna från respektive tillverkare för informat-
ion om just din borrmaskin. 

 
 10.  Pulverlansen kopplas till en pulver-
släckare av valfritt fabrikat och storlek. 
OBS! Pulversläckarens slang måste vara 
gängad i någon av de vanliga storlekar-
na som det erbjuds kopplingskit till. 
Släckaren får inte ha en luftventil place-
rad direkt under mynningen, då går 
snabbkopplingen inte att montera. 
Gängadaptrar erbjuds till de vanligaste 
storlekarna som är M14x1,5, M16x1,5 
eller G1/4. Flaskan är som standard 
trycksatt med 15 bar och har någon 
form av salt som släckmedel, vanligtvis 
en mix av ammoniumsulfat och ammoni-
umdivätefosfat. Se specifikation och läs 
säkerhetsföreskrifterna från respektive 
tillverkare för information om just din 

handbrandsläckare. 

 
FÖRBEREDELSER -  Montera Pulverlansen på pulversläckaren. 
 1.  Byt ut befintlig slang på en pulversläckare mot den snabb-
kopplingsnippel som följer med Pulverlansen. Dra inte åt så 
hårt att o-ringen skadas, hårt handdragen är ofta tillräckligt. 
 2.  På nippeln kopplar du sedan slangen till Pulverlansen. 
 3.  I andra änden av slangen kopplar du Pulverlansen.  
 

Du kan förbereda fler pulversläckare för 
snabbt byte under pågående insats genom 
att köpa till ett eller flera kopplingskit. Be-
fintlig slang på släckaren förses då med en 
specialanpassad CEJN Full flow snabbkopp-
ling som har motsvarande gänga som 
slangen. Pulversläckaren kan då användas 
som vanligt vid behov eller snabbt och 
säkert kopplas till Pulverlansen när mer 

pulver behövs för att fortsätta insatsen. 

METODIK 
1. Lokalisera rummet där branden har sitt fäste.  
 
2. Borra dig rakt in i brandrummet eller vinkla hålet snett uppåt (ca 8°), 
det gynnar kastlängden. Rekommendationen är att göra angreppet 
genom en fönsterkarm men det kan göras även genom en dörrkarm, 
en ventilationsventil, en vindsgavel eller en vägg. Den långa lansen 
kan användas genom ett innertak, ett yttertak, eller en takfot.  
 
3. Dra sprinten på släckaren och tryck av. Håller man lansen stilla med 
pilen på ovansidan av handskyddet så hjälper Pulverlansen dig att 
sprida släckmedlet jämt och snabbt i rummet så att det får bästa möj-
liga effekt. Man når även bästa kastlängd på så vis med hjälp av jet-
effekten. Vet man att brandhärden är placerad vid sidan om an-
greppspunkten är det ändå taktiskt att rotera lansen så att en större 

koncentration släckmedel riktas mot själva brandhärden. 
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VARNING! Avlossa aldrig Pulverlansen mot dig själv eller någon an-
nan. Pulver i hög koncentration kan skada luftvägar och ögon.  
 
För att borra ett hål att placera Pulverlansen genom så behövs en 
borrmaskin. Se tillverkarens bruksanvisning och säkerhetsdatablad för 
information om just din borrmaskin. När du borrar hålet för Pulverlan-
sen, tänk på att det kan orsaka damm med kemikalier och små partik-
lar som kan vara farliga att andas in. 
 
Pulverlansen kopplas till en trycksatt pulversläckare. Den har normalt 
15 bars tryck och en sammansättning av salter som släckmedel. Se 
tillverkarens bruksanvisning och säkerhetsdatablad för information 
gällande pulversläckare och släckmedel. 
 
Pulver är uttorkande mot hud. Vid hudkontakt med pulver tvätta med 
varmt vatten och tvål. Vid kontakt med ögonen skölj rikligt med vat-
ten. Inandning av pulver kan irritera luftvägarna. Ämnena är inte lång-
variga men kan orsaka akut försämrad andning vid höga koncentrat-
ioner. Vid andningssvårigheter kontakta alltid läkare. Pulver som tas 
upp av kroppen kan ge uttorkningssymptom med ökad hjärtfrekvens, 
yrsel och törst. Drick vatten. Om problemen kvarstår kontakta läkare. 
Vid akuta fall ring 112.  
 
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING  
Använd skyddsglasögon, hjälm, skyddshandskar och tät brandklädsel.  
 
VANLIGA PROBLEM 
Det vanligaste problemet är dåligt underhåll av handbrandsläckaren. 
Släckare som stått länge kan tappa tryck och pulvret kan satta sig i 
flaskan. Kontrollera därför era släckare med jämna intervall. Kolla tryck-
mätaren. Vänd flaskan upp och ner och skaka för att luckra upp pulv-
ret.  
 
Snö eller smuts kan tryckas in i munstycket. Undvik detta genom att 
skydda munstycket med medföljande silikonhylsa. Låt hylsan sitta på 
tills precis innan angreppet.  
 
Var noga med att talka silikonhylsan invändigt vid återställning av 
utrustningen. Friktionen kan annars göra hylsan svår att avlägsna då 
angreppet ska ske. Lämna en del av hylsan framför munstycket för 
bättre grepp. 
 
Lansröret kan böjas om det forseras i sidled medan det sitter i borrhå-
let. Arbeta endast i rörets längdriktning eller genom rotation runt sin 
egen axel. Röret har 2 mm tjockt aluminium vilket står emot mycket.  
 
UNDERHÅLL 
Pulver har en benägenhet att ansamlas särskilt vid munstyckets trånga 
utlopp. Skarpare kanter runt hål ger större turbulens och ansamling av 
pulver, därför har alla hål yttre radier. Exponeras pulvret samtidigt för 
vatten kan utloppen sättas igen. För att underlätta rengöring av ut-
rustningen är Pulverlansens munstycken demonterbara.  
 
Rengör utrustningen efter insats genom att först blåsa av överskott av 
pulver med tryckluft invändigt genom slang och lans. Demontera 
munstycket från lansen och tvätta det tillsammans med snabbkopp-
lingarna i varmt vatten med detergent (diskmedel). Torka av och blås 

helt torrt innan de återställs i fordonet. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Används Pulverlansen i sitt rätta sammanhang och enligt instruktion-
erna så är risken för skada på hälsa eller miljö liten. Det pulver som 
används är normalt inte klassat som farligt för hälsa eller miljö. De 
risker man utsätts för vid användandet är främst relaterade till den 
miljö som man utsättas för på en skadeplats. Ingen skadeplats är den 
andra lik och det är därför svårt att förutse och förbereda sig för de 
risker man kommer utsättas för. Individens egen riskbedömning och 
omdöme är därför avgörande. Smartish AB tar inget ansvar för skada 
som inträffar i samband med användandet av Pulverlansen på en 
skadeplats. Vi är däremot angelägna om att arbeta för att minimera 
risken för skador genom att göra användaren medveten om några 
särskilda risker. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna noga och spara 
dem för senare bruk. 
 
VARNING! Att vistas i närhet av brand kan orsaka brännskador. An-
vänd täta brandskyddskläder eller håll behörigt avstånd. Ta skydd 
bakom en vägg för att undvika direkt värmestrålning. Notera att det 
rekommenderade användandet av Pulverlansen är från en säker 
plats utanför brandrummet där du står i skydd bakom en vägg och 
varken utsätts för direkt värmestrålning eller tät brandrök. 
 
VARNING! Direkt efter användandet kan Pulverlansen vara varm av 
kontakt med brand och het brandrök. Undvik att ta på lansen direkt 
efter användandet. Använd skyddshandskar. 
 
VARNING! Brand över den planerade angreppspunkten innebär en 
risk för ras under angreppet. Sök upp en säkrare angreppspunkt. Håll 
alltid uppsikt efter tecken på ras. Använd hjälm. 
 
VARNING! Byggnadskonstruktioners bärighet påverkas av brand.  
Stålkonstruktioner påverkas mer drastiskt när den når en högre tem-
peratur än vad konstruktioner av trä eller sten gör. Lätta konstrukt-
ioner påverkas också fortare än solida konstruktioner. I tidigt skede 
är risken liten, men är branden fullt utvecklad kan risken vara stor 
och tilltar ju längre branden pågår. Vid osäkerhet vistas inte där det 
finns risk för kollaps eller ras.  
 
VARNING! Rekommendationen är att borra hålet för angrepp ge-
nom en fönsterkarm. Glasrutor som blir upphettade av brand kan 
spricka med risk för glas-splitter under angreppet. Undvik att borra i 
glasrutan som fäster en bit in i karmen. Använd skyddsglasögon. 
Lågor och rök kan plötsligt tränga ut genom fönstret om det går 
sönder. Het brandrök från ett slutet utrymme kan antändas när syre-
tillgången ökar. Fyll röken inne i rummet med pulver, det försvårar 
antändning. Huka dig ner under fönstret när rök och lågor tränger 
ut. Ta avstånd om du riskerar att inandas brandrök eller brännas av 
lågor. 
 
VARNING! Gå aldrig in i ett rum som är rökfyllt utan andningsskydd! 
Brandgaser är mycket giftiga.  
 
VARNING! Stoppa aldrig in lansen i elutrustning, elskåp eller andra 
utrymmen där lansen kan komma i kontakt med något strömfö-
rande. Ett förborrat hål där lansen kan appliceras utan risk för kon-
takt med eller överslag från något strömförande kan förberedas av 
ägaren själv, gärna i samråd med räddningstjänsten. När du borrar 
genom en vanlig husvägg, undvik att borra där uttag, lysknappar, 
belysning eller eldragningar vanligtvis brukar sitta. Pulver är i sig inte 
strömförande och kan användas vid brand i elektrisk utrustning.  

 
HANDHAVANDE 
Hitta en plats i fordonet där utrustningen blir lätt tillgäng. Lägg den 
inte löst i hytten då den kan utgöra en fara vid kollision. Pulverlansen 
är bäst utnyttjad av första person på plats oavsett om du kommer i 
en släckbil, befälsbil eller FIP-bil. En eller två pulverflaskor samt en 
borrmaskin kan bäras tillsammans med Pulverlansen till angrepps-
punkten. Det kan göras med allt fastspänt på en pulversläckare eller 
med Pulverlansen buren separat och kopplas mot pulversläckaren 
först framme vid angreppspunkten. En släckare kan bäras i handta-
get eller läggas över axeln. Utrustning som underlättar bärandet 
kommer erbjudas, se www.pulverlansen.se. 
 
Greppa Pulverlansen över det ergonomiskt utformade gummihand-
taget och placera gärna tummen över pil-markören på handskyddet. 
Det ger ett stadigt grepp med strålbilden riktad uppåt. Pilmarkören är 
nedsänkt för att den ska kännas genom en brandhandske. Man kan 
styra strålbilden genom att vrida på lansen, en taktisk fördel när 
brandhärden är lokaliserad vid sidan om angreppspunkten. När 
Pulverlansen är placerad i det förborrade hålet frigör man släckmed-
let genom att först rycka bort säkerhetssprinten på släckaren och 
sedan trycka ned handtaget. Om pulverlansen hålls fritt i luften så 
kommer en rekyl dels bakåt men också nedåt eftersom att strålbilden 
är orienterad uppåt. 
 
Man ska eftersträva att isolera branden tidigt utan att exponera sig 
för giftig brandrök. Stäng alla dörrar och fönster! Det ökar förutsätt-
ningen för en bra släckeffekt och försvårar för branden att sprida sig. 
Undvik att göra stora öppningar som tillför syre till brandrummet. 
Först när brandstyrkan är på plats och anser att man har kontroll på 
branden kan en koordinerad insats med ventilering utföras.   
 
Pulver släcker lågande förbränning effektivt och sänker därför tempe-
raturen avsevärt, oavsett vilket utrymme det används i. Man fryser 
läget och skapar en bättre miljö för de personer som eventuellt finns 
kvar i byggnaden och även för rökdykarna som ska utföra den in-
vändiga insatsen. Med pulverlansens höga flöde av släckmedel ökar 
möjligheten att slå ner större bränder. Har man fler pulverflaskor 
tillgängliga kan man fortsätta insatsen och hålla branden under 
kontroll under en längre tid. Pulver är inte lika bra på att kyla heta 
ytor, därför bör man fortsätta insatsen med vatten på heta ytor och 
glödbränder. Sträva efter att hålla branden isolerad tills brandrum-

met svalnat (under100 °C). 

Strålbild Bredstrålande. 

Angrepp underifrån. 

Rum 7x5 m 

Strålbild Originalet. 

Angrepp från kortsida. 

Rum 7x5 m 
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SPECIFIKATION  

 

Typ av handbrandsläckare:  

Utrustningen kan kopplas till alla pulversläckare som har gängad 

slang. De vanligaste gängorna som är M14x1,5, M16x1,5 samt 

G1/4 erbjuds kopplingar till. Släckaren får inte ha luftventil place-

rad direkt under mynningen. Då kommer snabbkopplingen inte 

gå att montera. 

 

Pulverlansen Originalet: 

Längd (totalt inkl. kopplingsnippel): 750 mm 

Arbetslängd (genomträngande del): 530 mm 

Vikt: 590 g 

 

Distribution av släckmedel med Originalmunstrycke:  

Spridning: Framåt, solfjäderformad spridning uppåt samt mindre 

strålar uppåt och bakåt för att täcka in närområdet. 

Utvecklad för att optimalt täcka in ett stort rum 7x5m (35kvm). 

Kastlängd: 8-10 m framåt i vindstilla förhållanden. 

Tömningstid: 20-25 sek (med Presto 12 kg pulversläckare).  

 

Pulverlansen Lång lans 

Längd (totalt inkl. kopplingsnippel): 1550 mm 

Arbetslängd (genomträngande del): 1330 mm 

Vikt: 760 g 

 

Distribution av släckmedel med Bredstrålande munstycke:  

Spridning: Två huvudstrålar vinklade 75° i sidled åt varsitt håll. En 

mindre upprättning strålar skjuter dels framåt dels runt om likt en 

begränsning för att täcka in närområdet. 

Kastlängd i sidled: 6-8 m i vardera riktningen, ger en total räckvidd 

på 12-16 m. Angrepp underifrån kan nå båda gavlarna på en vind. 

Tömningstid: 20-25 s (med Presto 12 kg pulversläckare).  

 

OBS! Resultaten kan variera något och är beroende av att släcka-

ren är i gott skick med 15 bars tryck och pulver som inte satt sig. 

 

Slang: 

Längd 1800 mm 

Vikt: 620 g 

 

Full flow snabbkopplingar från CEJN: 

Maxtryck för tät koppling: 20 bar (vid 20°C) 

Max sprängtryck slang 55 bar (vid 20°C) 

 

EU-konformitetsdeklaration:  

Pulverlansen faller inte under något EU-direktiv. Egenutformade 

tester kvalitetssäkrar produkten med riktlinjer hämtade delvis från 

EN3-7. 

 

SANERING AV PULVER 

Det talas mycket om att pulver är svårsanerat. Det är till viss del 

sant, men i jämförelse med de skador som brand eller vatten orsa-

kar så är pulver lättare att sanera och till en lägre kostnad. Torrt 

pulver går att dammsuga upp och resterna kan våt-torkas med 

varmt vatten och såpa. I kontakt med vatten är pulver korrosivt. 

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

är ett registrerat varumärke. 
Pulverlansen är designskyddad nr. 003377118 
i sin helhet samt i särskild bemärkelse för 
originalmunstycket samt handskyddet med silverpilen. 
 
KONTAKTINFORMATION 
Smartish AB 
Org. nr. 559154-2542 
 
Adress:  
Falköpingsvägen 31 
SE-56533 Mullsjö, Sweden. 

E-post: info@smartish.se 

Ansvarig för teknisk testning och dokumentation 
Produktdesigner 

Daniel Abrahamsson, Smartish AB. 

FÖLJ PULVERLANSEN på  

Hemsida: www.pulverlansen.se 
facebook: https://www.facebook.com/DesignbySmartish/ 
Instagram: 
https://www.instagram.com/theswedishpowderlance/ 

Använd gärna QR-koderna nedan. 
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