


VÅRT MÅL 

Säkrare vägar

Med MAUS Xtin Klein i handskfacket eller i 
mittkonsolen kan du alltid känna dig trygg om en 

brand skulle uppstå inuti eller utanför bilen. De 
första personerna på plats vid en olycka är nästan 

alltid civilpersoner och om varje bil skulle vara 
utrustad med MAUS Xtin Klein skulle både liv och 

materiella tillbehör kunna räddas. Låt oss bygga en 
säkrare värld med MAUS i varje bil. Det bästa av 

allt är att MAUS inte skadar motor, elektronik eller 
inredning med släckrester. MAUS släcker eld med 

hjälp av rök. Holy Smoke!TM

Art nr: 1001-1 
Aerosolsläckare: MAUS Xtin Klein. 
Dimensioner: L: 242 mm x Ø50. Vikt: 480 gram. 
Brandklasser: 21 BC. Certifierad av Rina S.p.A & CE-märkt.

”Under våra racingdagar med våra medlemmar på banor runtom i Sverige så har vi alltid banvakter 
utrustade med MAUS. Under racingdagarna är det allt från Lamborghini till Porsche som våra med-
lemmar kör. Vid tre tillfällen i år har vi lyckas släcka bilbränder med MAUS utan att skapa släckskador 
i de exklusiva racingbilarna. Vi släckte en Ginetta G20 där bromsvätskan hade tagit eld och en Time 
Attack Corvette där vi var väldigt nära att använda pulversläckaren, men MAUS Xtin Klein klarade även 
att släcka den motorbranden. Att släcka en brand med en pulversläckare i så exklusiva och unika bilar 
skulle vara förödande och därför är MAUS en naturlig del av vår utrustning och alltid det vi tar till först 
vid bilbränder som uppstår på banan”. 

Michael Gumowski – Drivers Club
www.driversclub.se



Förläng båtsäsongen med MAUS. Förstör 
inte båten med pulver – om du inte verkligen 

måste. Lova dig själv att alltid använda 
MAUS först och bespara dig mycket tid och 

pengar om olyckan skulle vara framme. 
Med framtidens brandsläckare kan du ta dig 

hem för egen maskin, precis som familjen 
Goncharoff. Aerospaceteknologi som tar  

dig säkert hem. 

Jag tog snabbt en Maus-brandsläckare, drog ut den manuella sprinten och sprutade en liten 
mängd på flammorna. Den släckte omedelbart! Vår oklanderliga elinstallation hade på något sätt 
kortslutits och orsakat överhettning och börjat brinna. När röken försvann så började jag reparera 
de brända trådarna och fann att de hade bränt ett stort hål i bränsleledningen som kom från 
bränslepumpen. Bränslet pumpades direkt på flammorna!

Jag är övertygad om att er produkt räddade min familjs liv. 30 sekunder till och vi skulle ha 
befunnit oss i ett okontrollerbart brinnande inferno långt ute på havet utan hopp om räddning, 
eller tid för att förbereda att lämna segelbåten säkert. ”

Tobias Goncharoff  
med familj

Läs hela berättelsen på www.mausxtin.com

”Vi seglade från Barcelona till Sardinien i augusti. På returresan 
kände min son röklukt. Vi började genast undersöka vad som var 
orsaken till röklukten. Jag öppnade motorluckan till dieselmotorn 
och där fann vi brinnande kablar.

Tobias Goncharoff´s familj Niko, Sasha & Virginie.

Art nr: 3001-1 
Aerosolsläckare: MAUS Xtin Grand.
Dimensioner: L: 236 mm, Ø 120 mm. 
Vikt: 1750 gram. Brandklasser: 21 BC. 
Certifierad av Rina S.p.A & CE-märkt.

VÅRT MÅL

Alltid MAUS först till havs



RÖK

Spara tid & pengar

MINIMAL

Storleken 
har betydelse

Röken skadar varken motor, elektronik 
eller inredning. Den släcker bränder med 

kaliumbaserad rök (aerosol) och lämnar inga 
släckrester. Den kan bespara dig så mycket tid 

och pengar. Spenderar du inte hellre din tid med 
annat än sanering och försäkringsärenden? 

Utrusta ditt hem, din bil, din arbetsplats, din, båt 
eller din motorcykel och rädda liv, tid och pengar.

Endast 24 cm lång och väger 1/8 (480 gram) av vad en traditionell 2 kg brandsläckare 
väger gör att MAUS får plats överallt. I din väska, i din bil, på din motorcykel, i ditt bälte 
och i skuggan av pepparkvarnen. Med MAUS inom en armslängd så kommer varje plats 
och varje situation att kännas säkrare. En traditionell pulversläckare måste du vända upp 
och ner varje halvår för att den ska fungera optimalt. MAUS kan du låta stå alldeles stilla i 
5 år och den fungerar ändå till 100% - varje gång. 



I VARJE HEM

I skuggan av pepparkvarnen.
Vi tror starkt på att trygghet kan smälta in naturligt i våra hem och att MAUS är den naturliga tryggheten. Gör 
inte avkall på plats eller stil. Låt MAUS vara den mångsidiga och alltid tillgängliga lösningen. I bilen, i båten eller 
i hemmet. 

Låt oss erbjuda något som syns, men som smälter in. Något som tar liten plats, men som kan göra stor skillnad. 
MAUS Dekke är en naturlig del i det saneringsfria brandskyddet som produkterna under varumärket MAUS 
erbjuder och tillhör även vårt koncept MAUS HAUS | www.mausxtin.com

Har du verkligen råd?
Garantin sträcker sig 5 år från produktionsdatum. Även om du skulle köpa en enhet med endast 4 års 

garanti kvar så är det mindre än 20 kronor i månaden (795 kr / 48 månader = ca 16,50 kr).  
Så frågan är egentligen inte om du har råd med 20 kronor i månaden utan frågan är om du har råd att 

riskera att förlora tid, pengar och liv som du skulle kunna rädda med vår mångsidiga och röda innovation. 

Art nr: 5001-1 
Brandfilt: MAUS Dekke. Brandfiltsmått: 120 x 180 cm. SSEN3:1997 Certifierad. 

Saneringsfritt
Försäkringsfritt
Bekymmersfritt

MAUS



Tillsammans mot en säkrare värld. 
Vi har inte spenderat enorma summor på marknadsföring för att övertyga världen hur 

fantastisk vår produkt är. Vi har istället haft ambassadörer som har haft stor tilltro till varu- 
märket och teknologin och som fört budskapet vidare. Idag har våra ambassadörer gjort 

flera av de större aktörerna på marknaden till våra kunder genom att enkelt 
förklara fördelarna och besparingen med ett saneringsfritt brandskydd. 

Tillsammans med de, er och oss så bygger vi en säkrare värld. 

KÖK En vanlig orsak till 
bränder i kök är att fett och 
matolja börjar brinna. MAUS 
släcker mindre bränder i fett 
och matolja. En MAUS på 
spishyllan tar lika mycket plats 
som din pepparkvarn och gör 
dig redo på alla eventuella 
brandolyckor i köket.

EL El-centraler, proppskåp, 
tv-apparater och sladd- 
trassel kan alla orsaka 
el-bränder. MAUS klarar av 
att släcka bränder i elektrisk 
utrustning. Du behöver inte 
ens inte bryta strömmen 
innan du börjar bekämpa 
elden.

GARAGE/FÖRRÅD/VERKSTAD 
MAUS släcker alla antändningsbara 
vätskor som finns i ett garage / förråd 
/ verkstad. Att fylla på bensin i 
gräsklipparen kan innebära en fara 
då bensinångor lätt kan antändas. 
Med MAUS i byxfickan, bältet eller på 
väggen i en miljö med brandfarliga 
ämnen gör dig mer beredd på att 
bekämpa en eventuell brand innan 
den blir ohanterbar.

MOTORCYKEL En konventionell brand- 
släckare skulle vara alldeles för otymplig att 
förvara i sidoväskan. Men med MAUS Xtin 
Kleins 480 gram och sina 24 cm kan du nu 
utrusta din motorcykel med ett brandskydd 
på endast en armslängds avstånd. Gör din 
färd säkrare med ett extremt mångsidigt och 
tillgängligt brandskydd som inte skadar 
motor eller elektronik.

RESTAURANG / GATUKÖK ”Nära hälften av alla 
bränder i restauranger och hotell startar i köket, ofta 
orsakade av fett och olja från fritöser, spisar eller 
stekbord. Gamla kolsyresläckare bör ersättas med 
enheter som rår på brinnande fett”. MAUS klarar av 
brinnande fett. Med en MAUS i förklädet eller på 
spishyllan är han alltid beredd. Stäng inte ner 
restaurangen/gatuköket i onödan för sanering. 

GRILLEN MAUS släcker brinnande 
gasol och brinnande tändvätska. 
Oavsett om du har en klotgrill eller en 
gasolgrill så kan du vara trygg när du 
har en MAUS, i förklädet eller på 
bordet, om branden skulle vara 
framme. Du slipper till och med slänga 
flintasteken. Idiotsäkra sommarens 
grillning med hjälp av MAUS.

KONTOR ”I en kontorsmiljö med 
datautrymme, el-central eller liknande 
skall rekommendationen för elektrisk 
miljö beaktas”. MAUS släcker mindre 
bränder i elektriska miljöer utan någon 
inverkan på varken elektrisk utrustning 
eller datainformation. Du slipper till och 
med städa upp efter släcknings- 
processen. MAUS får även lätt plats i 
datorväskan.

CAMPING / VANDRING / 
ÄLGJAKT   
Mindre och lättare än en termos får 
MAUS plats i din ryggsäck när du är 
på tur eller på jakt. Ett portabelt 
brandskydd om exempelvis storm- 
köket skulle ställa till problem. Vad 
använder du dig av när du campar? 
Gasol? Spritkök? En grill? Matolja? 
Låt MAUS göra din tur lite brand- 
säkrare. 

BIL Tillsammans med bilens instruktionsbok så 
får MAUS plats i ditt handskfack. Den klarar av 
mindre motorbränder och du undviker dyr och 
tidsödande sanering av din bil då MAUS inte 
lämnar släckrester som skum och pulver efter sig. 
Där det finns krav på pulversläckare (veteran / 
racing / lyxbil) bör du ha en MAUS som 
komplement för att undvika att förstöra unika 
motordelar och interiör med släckrester. Glöm inte 
bort att skydda det viktigaste i din bil - din familj 
och dina medpassagerare.

BÅT Exempel på tänkbara eldfaror 
ombord: Spritkök, elektrisk apparatur, 
gasol, bensin, diesel, motorer, motorrum, 
fettbrand (se Kök) etc. Låt MAUS vila i 
båten bredvid ditt sjökort så är du aldrig 
långt ifrån en snabb åtgärd vid en 
eventuell brand ombord på båten.

ÖVERALLT

MAUS Xtin Klein & Grand

Nationella Bombskyddets bilar i Sverige. 



MAUS
Sockerbruksgatan 20

531 40 LIDKÖPING
SWEDEN

www.mausxtin.com

MAUS är ett registrerat varumärke som ägs och marknadsförs av Falkenheim Invest AB


