‘OMDAT IEDERE SECONDE TELT...’

• biedt tenminste 15 minuten* bescherming
tegen giftige gassen bij een beginnende
brand, waaronder het gevaarlijke
koolmonoxide;
• weerstaat temperaturen tot 800° Celsius;
• getest en goedgekeurd conform de eisen
van de Europese standaard EN403:1993-S;
• gebruiksvriendelijk, snel en eenvoudig toe
te passen;
• geschikt voor éénmalig gebruik;
• gegarandeerde werking tot vijf jaar na
productiedatum;
• gratis vervanging bij gebruik ingeval van
rook- of gasontwikkeling in verzekerbare
situaties.
* Om de EN403 norm te halen moet het masker minimaal
15 minuten bescherming bieden tegen alle gassen voorzien in de
EN403 norm. De Smoke Hood bood tijdens de testen bescherming tot 60 minuten.

www.smokehood.nl

‘De brandweer gebruikt al jaren
vluchtmaskers om mensen uit brandende woningen en kantoor panden
te redden. Omdat iedere seconde
telt, is het ook voor particulieren en
bedrijven aanbevelenswaardig vluchtmaskers achter de hand te hebben.
Ze kunnen daardoor direct actie
ondernemen als de rookmelder
alarmsignalen geeft. Zo gaan geen
kostbare minuten verloren’, aldus
brandweerman Cor Kraaijenhagen,
die zich al 25 jaar actief inzet voor
brandpreventie en veiligheid.
‘De Smoke Hood is een goede aanvulling op de bestaande hulpmiddelen. Door de enorme rookontwikkeling ontstaat echter vaak paniek. Rook is immers de grootste
vijand bij brand. Nog steeds overlijden jaarlijks tientallen mensen
aan de vrijgekomen schadelijke stoffen. De Smoke Hood is hét
middel om het pand snel en veilig te verlaten, want hoofd en longen
zijn goed beschermd. Mensen blijven daardoor rustiger en kunnen
adequaat op de situatie inspelen.’
‘Een ander voordeel van de Smoke Hood is de gebruiksvriendelijkheid. Mensen hoeven alleen de luchtdichte verpakking te openen en
het masker over het hoofd te trekken. De filter is direct geactiveerd. Zij krijgen daardoor voldoende zuurstof, blijven volledig bij
bewustzijn en kunnen zich kalm naar de (nood)uitgang begeven. De
Smoke Hood is uitvoerig getest en voldoet aan alle eisen. Het masker is vacuüm verpakt, bestaat uit hittebestendig materiaal en heeft
een beschermingsduur van tenminste 15 minuten. Uit ervaring kan
ik vertellen, dat een kwartier lang genoeg is om veilig uit een brandende woning of gebouw te ontsnappen.’
Voor meer informatie over brandpreventie:
www.brandweermancor.nl

OPGELUCHT ADEMHALEN
Brandveiligheid staat momenteel sterk in de belangstelling. Snel en
effectief kunnen handelen, is immers van levensbelang. Preventieve
maatregelen als rookmelders, branddekens en brandblussers spelen
daarbij een belangrijke rol. Toch leert de ervaring, dat juist de
sterke rookontwikkeling bij een beginnende brand de
meeste slachtoffers eist. Belemmerd zicht, een slechte oriëntatie
en de vrij gekomen schadelijke stoffen bemoeilijken pogingen om
het pand tijdig te verlaten. Het Smoke Hood vluchtmasker helpt het
hoofd koel te houden en is onmisbaar voor een snelle en veilige
evacuatie bij brand of rookontwikkeling. De Smoke Hood is bestand
tegen een hitte tot 800°C. Dankzij het hittewerende vizier blijft de
oriëntatie behouden en kan het brandende pand zonder paniek
worden verlaten.

HITTEWEREND
FOLIE

KIJKVENSTER

Beschermt tot 800°C

AANTREKRIEM
Voor perfecte aansluiting op
het gezicht

EUROPESE GOEDKEURING
Het Smoke Hood vluchtmasker biedt tenminste 15 minuten
bescherming tegen de snelle rookontwikkeling en alle vrijgekomen toxische gassen volgens EN403 norm. Het masker is uitgebreid
getest en voldoet ruimschoots aan de strenge bepalingen van de
Europese standaard EN403: 1993-S. De eerste zuiverende laag filtert de rook- en roetdeeltjes. In het tweede zuiverende filterdeel
worden de schadelijke gassen tegengehouden. Het overgebleven
koolmonoxide wordt vervolgens door een katalysator omgezet
naar koolstofdioxide, Deze stof wordt tenslotte door de laatste laag
geabsorbeerd. Binnen enkele seconden kan opgelucht adem worden
gehaald.

FILTER
Beschermt tegen rook en
schadelijke gassen volgens
de EN403 norm

VEILIGE ZELFEVACUATIE
Actuele cijfers wijzen uit, dat door brand in Nederland jaarlijks tientallen mensen overlijden en honderden mensen met ernstig letsel in
het ziekenhuis belanden. De Smoke Hood kan daar verandering in
brengen. Het vluchtmasker is geschikt voor eenmalig gebruik en
garandeert een optimale werking voor de duur van vijf jaar na productiedatum. De aanwezigheid van Smoke Hood geeft een
veilig gevoel, maar kan op geen enkele wijze de taak van de
brandweer overnemen. De Smoke Hood zorgt alleen voor
een veilige en snelle zelfevacuatie. Zowel thuis als op
school, in kantoren en werkplaatsen, disco’s, zorgcentra en
andere plaatsen waar veel mensen samen komen. Ook
voor internationale vrachtwagen- en buschauffeurs (tunnels!) en zakenmensen (hotels!) kan de aanwezigheid van
een Smoke Hood van levensbelang zijn.

WERKING FILTER SMOKE HOOD
rooknevel en toxische gassen
als acroleïne, amoniakgas,
benzeen, fosgeen, methyl
bromide, mosterdgas, sarin en
vele andere.
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