
Testvinnare & 
världens minsta.  
MAUS Xtin Klein än mindre än en peppar-
kvarn och lättare än en halvliter mjölk. Den 
bekämpar alla typer av mindre bränder och 
kräver ingen sanering eftersom den släcker 
eld med en kaliumbaserad rök. Den är inte 
trycksatt och kräver inget underhåll som en 
konventionell pulversläckare.
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Framtidens 
brandskyddskoncept 
 
Teknologin har sitt ursprung från det 
ryska rymdprogrammet på 80-talet. De 
insåg att de behövde ta fram en teknologi 
som kunde släcka alla typer av bränder 
utan att förstöra den dyra tekniken. 
MAUS™ produkter innehåller just den 
innovativa teknologin. En patenterad 
formula som inte bara är oumbärlig i 
rymden utan även på jorden. Dessutom 
elimineras egendomsskador som dyra 
saneringskostnader och vattenskador. 

Mr. Stixx skyddar alla elskåp. 
MAUS Stixx är ett självaktiverande klistermärke med en patenterad kalium-
platta som utlöser en ofarlig ”rök” som släcker elden och eliminerar spridning. 
Endast 5 x 50 x 100 mm får den plats överallt och släcker alla typer av bränder. 
Monteras i torktumlare, tvättmaskin, kyl/frys, fjärrvärmecentraler etc. 

Tillsammans mot en säkrare värld. 
Med framtidens brandskyddskoncept kan vi brandskydda utrymmen där det 
tidigare var omöjligt. Med MAUS™ ökar vi dessutom tillgängligheten för en snabb 
släckinsats och utan att förstöra det som vi vill rädda. Tillsammans kan vi skapa 
en säkrare vardag.

3x kraftfullare, men 
endast något större. 
Behöver du större släckkapacitet så är MAUS 
Xtin Grand 3x så kraftfull som MAUS Xtin Klein 
och har samma fantastiska teknologi. Endast 
en 1/6 så tung som en 6 kg pulversläckare 
släcker den branden utan att förstöra det som 
du vill rädda. För servicefordon, verkstäder etc. 

S A N E R I N G S F R I T T  &  U N D E R H Å L L S F R I T T

24 cm

480 gr

24 cm

1670 gr
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