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 PRODUKTBLAD 

NONONO---FLAMEFLAMEFLAME   BrannteppeBrannteppeBrannteppe   

Funksjon 
Branntepper egner seg til slokking av mindre branner 
og branntilløp som kan oppstå I hjemmet og på arbeids-
plassen.   No-Flame branntepper leveres i flere størrel-
ser og er er produsert ihht EU standard EN 1869:1997.   
 
No-Flame branntepper er fremstilt av  varmebestandig 
glassfibermateriale med svært sterk brannmotstand og 
har gode isjolasjonsegenskaper.  Teppet kan raskt leg-
ges over mindre branntilløp og stoppe brannen før den 
utvikler seg til noe større.   
 
Brannteppet egner seg godt på steder der branner lett 
kan oppstå som for eksempel  kjøkken, hoteller, restau-
ranter, scener, bensinstasjoner mot spredning av bran-
ner. 
 
Et brannteppe er enkelt i bruk og bør finnes i ethvert 
hjem.  Det kan være svært effektivt og  nyttig for raskt, 
effektivt å slukke små branner.  Det kan også benyttes 
til å beskytte personer mot strålevarme. 
 

Fordeler 

Enkelt å bruke 

Trenger ingen opplæring 

Tar liten plass 

Kan oppbevares lett tilgjengelig overalt 

Rimelig i anskaffelse 
 
 

Begrensinger 
Krever at brannen må oppdages tidlig i startfasen 

Branntepper er uegnet mot større branner.   

Fare for at brannen blusser opp igjen når teppet 
fjernes 

 

Hvordan bruke et brannteppe 

1. Ta fatt i teppets øverste kant med et underhånds-
grep, slik at hendene dine er beskyttet. 
 

2. Beskytt ansiktet. Hold teppet opp foran kroppen 
som et skjold, så er du beskyttet mot strålevarme og 
gnister mens du nærmer deg flammene. 
 

3. Legg teppet over den brennende gjenstanden, og 
pakk teppet godt rundt den. Pass deg for stikkflam-
mer. 
 

4. Løft forsiktig en flik av teppet og sjekk om flammene 
er slokket. Trekk teppet rolig av samme vei som du 
la det på, så er du beskyttet av teppet hvis flamme-
ne ikke er helt slokket. 

Materiale Vevet glassfiberduk 

Vekt 430 g/m2 

Tykkelse 0,43 mm 

Varmemotstand 550 C / 1022 F 

Godkjenning EN 1869:1997 


