Kjære Kunde,
Samfunnet opplever en stadig økning av branntilfeller, med store materiellskader og verdier som går
tapt, og i verste fall tap av liv. Møretrygd jobber aktivt for å redusere sannsynligheten for skader for våre
kunder med spesielt fokus på brannforebyggende tiltak på fartøy. Vi vet at en brann på mindre fartøy
kan være like dramatiske som for større skip, spesielt med tanke på at man ofte er alene ombord.
Møretrygd har, sammen med Stansefabrikken Products AS, tatt frem et tilbud som vil kunne gi dere et
effektivt slukkeanlegg.
Sammen tilbyr vi Deflector automatisk slukkeampulle (30cm) som monteres enkelt over komponenten
som skal brannsikres. Ved varmeutvikling vil væsken i ampullen varmes opp, og ved 90°C aktiveres
brannslukkeren. Væsken sprer seg utover området, og deler av den omdannes til gass som legger seg
som et kjølende lokk over flammene. Brannen kveles og væsken hindrer gjenantennelse.
I tillegg tilbyr vi Deflector håndslukker (6kg) som inneholder den samme unike slukkevæsken. Dette
produktet er Ratt sertifisert og kan erstatte lovpålagt pulver/skum apparat. I tillegg til å kunne slukke
brann, slipper du å tenke på sekundærskader som oppstår etter å ha brukt et pulverapparat.
Nærmere informasjon om produktene og tilbudet finnes i vedlagt dokument og på Deflector sine
hjemmesider www.bonpet.no.
Brannslukkeren verner mot branner av klasse A, B og F, i tillegg til brann i elektriske anlegg. Væsken er
ufarlig for mennesker og miljø. Produktet anses som godt egnet til bruk i maskin- og motorrom, i
elektriske skap, styrhus og i bysser. Ampullen har vist seg effektivt ved branner i Norge, blant annet
forhindret Deflector sin automatiske slukkeampulle en større brann på sjarken ”K2 Senior”.
Slukkeampullen er ment som et tilleggsutstyr til alt påbudt brann utstyr, og ikke som erstatning for
lovpålagte krav. Møretrygd anbefaler likevel slukkeampullen fra Deflector AS siden vi ønsker å
fremme god sikkerhet til havs.
Ved å montere slukkeampulle eller frostsikker håndslukker ombord i fartøyet gir vi deg tilskudd på kr
600,- pr. enhet (inntil tre enheter per. fartøy), maksimalt kr 1.800. I tillegg reduserer vi egenandelen med
kr. 5 000,- hvis ampullen har blitt utløst og det likevel oppstår skader. Du får også ny ampulle gratis fra
oss.
Bestillingsinformasjon og informasjon om tilskudd ved kjøp av disse produktene finnes på vår
nettside http://moretrygd.no/ under fanen Sjøforsikring.
Ved spørsmål om tilbudet, kontakt Havarisjef Møretrygd på mobil 472 33 885
E-post: ek@moretrygd.no.
Med vennlig hilsen Møretrygd Gjensidig Forsikring
Hvordan går du frem:
Bestilling gjøres til e-post: mtordre@stansefabrikken.no
Bestilling må inneholde: Navn, adresse, kontaktperson, mobil nr. og antall pakker du ønsker å kjøpe.
For spørsmål knyttet til løsning og montering vil leverandør være tilgjengelig på: 919 01 990
For tilskudd sendes kopi av faktura samt egenerklæring på at montering er foretatt til Møretrygd.
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Prisene er eksl. mva og frakt.

For bruk i maskinrom er tommelfingerregelen: 1 ampull per 4m2 maskinrom dørk.
Dersom motoren som skal beskyttes er over 240 hk anbefales 2 ampuller.
Les mer om produktet på: www.bonpet.no
(*) A: Tre, papir, tekstiler, møbler etc. B: Væsker, bensin, diesel, lakk etc. F: Matfett, frityr.
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