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Björnax AB

De flesta av våra standardprodukter tillverkas
av helautomatiska maskiner. En dokumenterad
produktionskontroll garanterar kvaliteten på
våra produkter. Björnax AB är ett
miljöcertifierat företag enligt ISO 14 001 sedan
2000, och ett aktivt miljöengagemang är en del
av den dagliga verksamheten.

Vi exporterar mer än 87 % av vår produktion. Vi
levererar till många länder via vårt omfattande
nätverk av distributörer. Om du är intresserad av
våra produkter, är du välkommen att kontakta oss
för mer information om närmaste distributör eller
återförsäljare i ditt område.

Bara rök?

Ett grundläggande krav är att prov rök måste
passa den miljö där den används, anpassas
för den omgivande temperaturen, luftfuktighet,
vindhastighet, föroreningar och
ljusförhållanden.
Partikelstorleken måste också vara korrekt,
röken bör ha samma densitet som den
omgivande luften - en viktig egenskap för att
den ska kunna följa även den minsta luftström.

Rök för övningar, miljöarbete eller
läckagekontroller måste dessutom vara giftfri
för att inte skapa ohälsa för människor eller
djur som exponeras för den, därför utför vi
gasanalyser på våra produkter så vi kan
rekommendera hur dessa skall användas på
rätt sätt.

Rök patroner

• Plasthylsor I miljövänlig plast.

• Produkterna har fukttätning.

• Förstärkt botten för minimal värmeöverföring.

• Enbart kemikalier med hög renhet.

• 3 års garanti från leveransdatum, torr förvaring.

• Innehåller ingen zink, gummi pulver eller naftalen.

• Mer än 250 säkerhetstester har genomförts.

• Levereras I konsument pack eller Jumbo pack.

Rök, ditt verktyg för en renare miljö och ökad säkerhet
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Röktändstickor

• Splint tillverkad av asp.

• ingen efterglöd I produkten.

• Varken droppar eller gnistrar.

• Splinten brinner ej upp.

• Kyler snabbt efter tändning.

• 3 års garanti från leveransdatum, torr förvaring.

• Innehåller inget zink, gummipulver eller naftalen.

• Mer än 50 säkerhetstester har genomförts.

• Säkerhetständsats.

Säkerhet och transport
Våra produkter har gått igenom säkerhetstester, utvärderingar och fått
godkännande i enlighet med internationella normer från, bland annat:

• Recommendations of the transport of dangerous goods, Test and criteria. FN.
• Recommendations of the transport of dangerous goods. Model regulations FN.
• Det tyska institutet för materialforskning och testning, BAM.
• Safepac. Säkerhet för farligt gods. Sverige.
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
• CLP, REACH, GHS.

Om du har tekniska frågor är du alltid välkommen att kontakta någon av våra
återförsäljare eller oss för tekniska data om våra produkter.

Frågor?

Vi levererar till många länder via vårt omfattande nätverk av
distributörer. Om du är intresserad av våra produkter, är du
välkommen att kontakta oss för mer information om närmaste
återförsäljare eller återförsäljare i ditt område.

BJÖRNAX AB
Address: Ringshyttan, Gruvstugan 729,
71393 Nora, Sweden
Tel : +46 (0)581 431 50
E-Mail : info@bjornax.se
Internet : www.bjornax.se

FP-Smoke

• Miljövänlig förpackning, poly propylen.

• Pulvret är gjort av giftfria material.

• Ca: 300+ puffar per flaska.

• Obegränsad lagringstid för återförsluten flaska.

• Du bestämmer själv mängden rök.

• Ballongpump som tillbehör för professionellt
bruk.

• Pumpen kan flyttas från flaska till flaska.


