
vyhraje nad požárem

Výzkum, vývoj a výroba výjimečných 
protipožárních systémů

CATALOG



Flamark je přední společností ve výzkumu, 

vývoji a výrobě moderních hasicích systémů 

a přístrojů. Všechny naše výrobky se testují 

v mnoha státních i nezávislých 

certifikačních organizacích po celém světě a 

obvykle u nich získají potřebný certifikát. 

Efektivita produktů Flamark je osvědčena 

praxí.

V portfoliu výrobků Flamark jsou produkty 

hasicí různé třídy požárů od A do F, které 

jsou vhodné pro hašení požárů elektrického 

vybavení. Některé výrobky jsou 

automatické hasicí přístroje, např. Mabo 

(pasivní ochrana před požárem), zatímco 

jiné jsou navrženy pro manuální použití 

(aktivní ochrana před požárem) a pro různé 

typy prostředí a situací.

Produkty Flamark jsou šetrné k životnímu prostředí a 

jejich produkce je certifikována v souladu se standardy 

ISO 9001, ISO 14001 a ISO OHSAS 18001.

Minulost a současnost

Zakladatelé společnosti mají množství zkušeností v 

protipožárním průmyslu a nové vedení má pevné 

základy na vybudování moderní společnosti na úrovni 

doby, která od roku 2004 pravidelně přichází s novými 

technologickými řešeními, jež jsou určena pro trh s 

hasicími přípravky. Sídlo společnosti je v současnosti v 

Záhřebu (Chorvatsko, EU), kde Flamark ve vlastních 

výzkumných laboratořích vyvíjí nové výrobky, zlepšuje 

účinnost existujících produktů a činí je ještě 

ekologičtějšími.

Společná sociální odpovědnost

Od prvního dne naše společnost konala s co nejvyšší 

podnikovou sociální odpovědností. Výroba je 

certifikována v souladu s ISO 14001, což znamená, že je 

ekologická, bez znečišťování a nebezpečných materiálů 

ve výrobním procesu.

Samotné produkty patří do kategorie Eco-friend, což 

znamená úplnou bezpečnost pro půdu, rostliny, 

živočichy a lidi, a nemají žádné vedlejší účinky na 

bezpečnost a zdraví. Všechny výrobky jsou 

environmentálně certifikovány a označeny Zeleným 

listem z Interteku, Německo.

Flamark sponzoruje události, které jsou 

důležité pro profesionální i dobrovolné 

hasiče, a podporuje je v tom, aby si osvojovali 

nové znalosti ve svém oboru.

Celosvětová přítomnost

Vyspělé protipožární systémy a zařízení 

Flamark hasí požáry na všech kontinentech. 

Celosvětová distribuční síť se nachází ve více 

než 50 zemích a každým dnem se rozrůstá.
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Product development
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Flamark – ekologická společnost
V požárnictví jsou certifikáty vším – poukazují na 

skutečnou podstatu hasicích činidel a přístrojů a 

dokazují jejich skutečnou hodnotu v boji proti ohni.

Flamark rozpoznal důležitost certifikátů v další práci a 

rozvoji, proto je každý produkt certifikován ve 

významných laboratořích po celém světě na různé 

vlastnosti a použití. Množství laboratorních testů měří 

individuální parametry každého výrobku a udává jeho 

přiměřenost pro specifické účely.

V současnosti jsou produkty Flamark certifikovány 

mimo jiné v souladu s Green Leaf Mark z Interteku, 

Německo, kterou získávají výrobky zaměřené na 

extrémně nízký dopad na životní prostředí, a v souladu 

s CRS (Chorvatským lodním registrem) pro použití na 

lodích a v námořnictví namísto tradičních hasicích 

prostředků.

Flamark jako společnost je rovněž certifikována v 

souladu s ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Níže uvedená tabulka uvádí certifikáty individuálních 

produktů Flamark.

Certifikáty

MabMabo Mar 1 Mar 2Flamauto Fire

delete

Vydávající instituce Certifikát nebo

testová zpráva

Země vydávající

certifikát

Flamark

Ltd.

QS

QS

QS

Al Hoty Stanger – nezávislá 

laboratoř a testování 

materiálů

ANPI

Civilní obrana

Chorvatský přepravní 

registr

EMS – požární oddělení

Germanischer Lloyd

Institut veřejného zdraví

Institut veřejného zdraví

Intertek

Intertek

Intertek

INZO Tuzla – Veřejný 

institut pro bezpečnost, 

ekologii a standardizaci

Ministerstvo vnitra – 

požárnický institut

Ministerstvo vnitra – 

direktorát pro ochranu a 

bezpečnost

SGS

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Chemická analýza

Testová zpráva funkčnosti 

hasicího přístroje

Schvalovací certifikát / 

testová zpráva

Schvalovací certifikát

Testová zpráva funkčnosti 

hasicího přístroje

Schvalovací certifikát

Analýza biodegradability

Analýza ekologické toxicity

Značka Green Leaf

Program ověření shody 

před exportem

Bezpečností listy produktu

Certifikát shody

Certifikát funkčnosti 

hasicího přístroje

Oficiální vyjádření a 

schválení

Program ověření shody 

před exportem

Švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko

Saudská Arábie

Belgie/EU

Řecko/EU

Chorvatsko/EU

Jihoafrická republika

Německo/EU

Chorvatsko/EU

Chorvatsko/EU

Německo/Dánsko/EU

Francie / Saudská Arábie

Dánsko/Itálie/EU

Bosna a Hercegovina

Slovensko/EU

Bahrajn

Chorvatsko/EU/Švýcarsko

Další informace o certifikátech naleznete na našich stránkách www.flamark.hr.



Flamark je přední společností ve výzkumu, 

vývoji a výrobě moderních hasicích systémů 

a přístrojů. Všechny naše výrobky se testují 

v mnoha státních i nezávislých 

certifikačních organizacích po celém světě a 

obvykle u nich získají potřebný certifikát. 

Efektivita produktů Flamark je osvědčena 

praxí.

V portfoliu výrobků Flamark jsou produkty 

hasicí různé třídy požárů od A do F, které 

jsou vhodné pro hašení požárů elektrického 

vybavení. Některé výrobky jsou 

automatické hasicí přístroje, např. Mabo 

(pasivní ochrana před požárem), zatímco 

jiné jsou navrženy pro manuální použití 

(aktivní ochrana před požárem) a pro různé 

typy prostředí a situací.

Produkty Flamark jsou šetrné k životnímu prostředí a 

jejich produkce je certifikována v souladu se standardy 

ISO 9001, ISO 14001 a ISO OHSAS 18001.

Minulost a současnost

Zakladatelé společnosti mají množství zkušeností v 

protipožárním průmyslu a nové vedení má pevné 

základy na vybudování moderní společnosti na úrovni 

doby, která od roku 2004 pravidelně přichází s novými 

technologickými řešeními, jež jsou určena pro trh s 

hasicími přípravky. Sídlo společnosti je v současnosti v 

Záhřebu (Chorvatsko, EU), kde Flamark ve vlastních 

výzkumných laboratořích vyvíjí nové výrobky, zlepšuje 

účinnost existujících produktů a činí je ještě 

ekologičtějšími.

Společná sociální odpovědnost

Od prvního dne naše společnost konala s co nejvyšší 

podnikovou sociální odpovědností. Výroba je 

certifikována v souladu s ISO 14001, což znamená, že je 

ekologická, bez znečišťování a nebezpečných materiálů 

ve výrobním procesu.

Samotné produkty patří do kategorie Eco-friend, což 

znamená úplnou bezpečnost pro půdu, rostliny, 

živočichy a lidi, a nemají žádné vedlejší účinky na 

bezpečnost a zdraví. Všechny výrobky jsou 

environmentálně certifikovány a označeny Zeleným 

listem z Interteku, Německo.

Flamark sponzoruje události, které jsou 

důležité pro profesionální i dobrovolné 

hasiče, a podporuje je v tom, aby si osvojovali 

nové znalosti ve svém oboru.

Celosvětová přítomnost

Vyspělé protipožární systémy a zařízení 

Flamark hasí požáry na všech kontinentech. 

Celosvětová distribuční síť se nachází ve více 

než 50 zemích a každým dnem se rozrůstá.
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Flamark – ekologická společnost
V požárnictví jsou certifikáty vším – poukazují na 

skutečnou podstatu hasicích činidel a přístrojů a 

dokazují jejich skutečnou hodnotu v boji proti ohni.

Flamark rozpoznal důležitost certifikátů v další práci a 

rozvoji, proto je každý produkt certifikován ve 

významných laboratořích po celém světě na různé 

vlastnosti a použití. Množství laboratorních testů měří 

individuální parametry každého výrobku a udává jeho 

přiměřenost pro specifické účely.

V současnosti jsou produkty Flamark certifikovány 

mimo jiné v souladu s Green Leaf Mark z Interteku, 

Německo, kterou získávají výrobky zaměřené na 

extrémně nízký dopad na životní prostředí, a v souladu 

s CRS (Chorvatským lodním registrem) pro použití na 

lodích a v námořnictví namísto tradičních hasicích 

prostředků.

Flamark jako společnost je rovněž certifikována v 

souladu s ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Níže uvedená tabulka uvádí certifikáty individuálních 

produktů Flamark.

Certifikáty

MabMabo Mar 1 Mar 2Flamauto Fire

delete

Vydávající instituce Certifikát nebo

testová zpráva

Země vydávající

certifikát

Flamark

Ltd.

QS

QS

QS

Al Hoty Stanger – nezávislá 

laboratoř a testování 

materiálů

ANPI

Civilní obrana

Chorvatský přepravní 

registr

EMS – požární oddělení

Germanischer Lloyd

Institut veřejného zdraví

Institut veřejného zdraví

Intertek

Intertek

Intertek

INZO Tuzla – Veřejný 

institut pro bezpečnost, 

ekologii a standardizaci

Ministerstvo vnitra – 

požárnický institut

Ministerstvo vnitra – 

direktorát pro ochranu a 

bezpečnost

SGS

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Chemická analýza

Testová zpráva funkčnosti 

hasicího přístroje

Schvalovací certifikát / 

testová zpráva

Schvalovací certifikát

Testová zpráva funkčnosti 

hasicího přístroje

Schvalovací certifikát

Analýza biodegradability

Analýza ekologické toxicity

Značka Green Leaf

Program ověření shody 

před exportem

Bezpečností listy produktu

Certifikát shody

Certifikát funkčnosti 

hasicího přístroje

Oficiální vyjádření a 

schválení

Program ověření shody 

před exportem

Švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko

Saudská Arábie

Belgie/EU

Řecko/EU

Chorvatsko/EU

Jihoafrická republika

Německo/EU

Chorvatsko/EU

Chorvatsko/EU

Německo/Dánsko/EU

Francie / Saudská Arábie

Dánsko/Itálie/EU

Bosna a Hercegovina

Slovensko/EU

Bahrajn

Chorvatsko/EU/Švýcarsko

Další informace o certifikátech naleznete na našich stránkách www.flamark.hr.



tekutou masu do vzduchu a oddělujíc ohřátý vzduch od 

hořících látek. Během odpařování kapiček roztoků 

Flamark probíhají tři paralelní procesy:

• Transfer tepla na povrch kapiček Flamark

• Transfer tekuté masy z povrchu kapiček Flamark 

• Kapičky Flamark s teplem jsou unášeny vzduchem 

(Název efektu: Vázané teplo odpařování, s nímž se 

setkáváme dennodenně v přírodě: (slunce – déšť – 

slunce)

4. Protipožární mechanismy Flamark – aktivují 

a odstraňují tři základní prvky požárního trojúhelníku 

(teplo – kyslík – palivo)

• Odpařování kapiček Flamark snižuje teplotu.

• Nehybná pára Flamark vyvolává nedostatek kyslíku na 

pohon, ale zároveň neodstraňuje kyslík z prostředí 

určeného pro lidi (pracovníky).

• Tekutý roztok Flamark zmýdelní hořící palivo a 

nedovolí volným částicím a plynům se vznést do 

vzduchu a vázat se na kyslík a vzduch.

Product's features

Produkty Flamark, stejně jako všechny dobré věci, jsou 

založeny na velmi jednoduchých principech. Pokud se 

na hašení ohně použije tekutina s extrémně silným 

chladicím a dusivým účinkem, efekt je velice rychlý. 

Během velmi krátké doby teplota povrchu klesne na 

3 °C. Protože povrch už není horký, znovuzapálení není 

možné.

Všechny přípravky Flamark odstraňují kouř z prostoru, 

kde probíhá hašení, a proto osoby zdržující se v 

místnosti mohou bez problémů dýchat.

Osoby v místnosti neutrpí žádnou vedlejší újmu nebo 

nemají žádné vedlejší účinky.

Přesný popis procesu:
1. Rapidní chladicí efekt – kapky tekutiny zchladí 

hořící materiál prudkou absorpcí tepla z hořícího 

materiálu, změní se na páru a vypaří se.

Diagram znázorňující efekt ochlazení z 900 °C na 

30 °C za 10 s vevnitř protipožární kapaliny Mar 1.

2. Nehybná pára – nehybná pára Flamark váže volné 

hořící částice a toxické plyny, takže osoby přítomné v 

prostoru mohou bez problémů dýchat. Tím se vytvoří 

místo ohleduplné k pracovníkům, což je mimořádně 

důležité.

3. Adiabatický chladicí proces – demonstruje 

jedinečný efektivní proces, kterým je zchlazení vzduchu 

odpařováním roztoků Flamark. Odpařování roztoků 

Flamark je proces, kterým se tekuté činidlo Flamark 

rychle změní z tekuté formy na páru, přenášejíc svou 

wins over fire! wins over fire!
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Jak to funguje

Všechny výrobky Flamark byly, ve své nejhlubší 

podstatě, navrženy ekologicky. Všechny složky použité 

ve výrobě a v produktech jsou přírodní a schopné 

rozkladu. Výrobní proces je certifikován podle ISO 

14001, což znamená, že Flamark používá pouze 

ekologicky přijatelné pracovní procedury a materiály a 

nezpůsobuje žádné škodlivé znečištění v přírodě.

Proto všechny výrobky Flamark plně vyhovují tomu, 

aby se mohly používat v přírodním prostředí, jako jsou 

přírodní parky, zoologické zahrady, zdroje pitné vody, 

řeky, jezera a moře. Například Mar 2, protipožární 

Ekologická povaha produktů Flamark
činidlo speciálně navržené pro hašení lesních požárů, 

má pH 8,2, což je optimální pro přirozené životní 

prostředí pro mnoho druhů stromů. Pokud oheň 

nezničí strom, neučiní tak ani Mar 2.

V roce 2014 švédská vláda nechala provést rozsáhlý 

environmentální výzkum v oblastech, kde předtím 

probíhala protipožární cvičení, při nichž se používala 

pěna. Výsledky ukázaly poničené prostředí a pitnou 

vodu, která byla znečištěná nebezpečnými látkami. 

Pokud by se při cvičeních používal produkt Mar 2, 

nikdy by se to nestalo.

Prvky produktů

• Extrémně šetrné k prostředí – založené na vodě a 

vysoce ekologické

Výrobky jsou čisté, netoxické a nejsou 

škodlivé

Rapidně a kompletně schopné rozkladu

Nejsou nebezpečné pro ozónovou vrstvu 

(ODP)

Nepřispívají ke globálnímu oteplování 

(GWP)

•Extrémně bez postranních škod 

Žádné škody způsobené vodou, zachrání 

většinu nábytku a jiných objektů 

• Extrémně cenově příznivé

• 

• 

• 

• 

• 

Každý z produktů Flamark má svůj účel, všechny 

však mají některé společné, velmi pozitivní rysy. 

Všechny výrobky jsou:

• Extrémně efektivní v boji proti ohni

Mají rychlý a velmi silný chladicí efekt

Ničí oheň v úplném hašení, tedy předcházejí 

opětovnému zapálení

Mají značný efekt při odstraňování toxického 

kouře

Excelentní hasicí výkonnost 

• Extrémně snadno instalovatelné a použitelné

Každý může instalovat a používat produkty 

Flamark

• 

• 

• 

• 

• 

1 sekunda 5 sekund 10 sekund 15 sekund



tekutou masu do vzduchu a oddělujíc ohřátý vzduch od 

hořících látek. Během odpařování kapiček roztoků 

Flamark probíhají tři paralelní procesy:

• Transfer tepla na povrch kapiček Flamark

• Transfer tekuté masy z povrchu kapiček Flamark 

• Kapičky Flamark s teplem jsou unášeny vzduchem 

(Název efektu: Vázané teplo odpařování, s nímž se 

setkáváme dennodenně v přírodě: (slunce – déšť – 

slunce)

4. Protipožární mechanismy Flamark – aktivují 

a odstraňují tři základní prvky požárního trojúhelníku 

(teplo – kyslík – palivo)

• Odpařování kapiček Flamark snižuje teplotu.

• Nehybná pára Flamark vyvolává nedostatek kyslíku na 

pohon, ale zároveň neodstraňuje kyslík z prostředí 

určeného pro lidi (pracovníky).

• Tekutý roztok Flamark zmýdelní hořící palivo a 

nedovolí volným částicím a plynům se vznést do 

vzduchu a vázat se na kyslík a vzduch.

Product's features

Produkty Flamark, stejně jako všechny dobré věci, jsou 

založeny na velmi jednoduchých principech. Pokud se 

na hašení ohně použije tekutina s extrémně silným 

chladicím a dusivým účinkem, efekt je velice rychlý. 

Během velmi krátké doby teplota povrchu klesne na 

3 °C. Protože povrch už není horký, znovuzapálení není 

možné.

Všechny přípravky Flamark odstraňují kouř z prostoru, 

kde probíhá hašení, a proto osoby zdržující se v 

místnosti mohou bez problémů dýchat.

Osoby v místnosti neutrpí žádnou vedlejší újmu nebo 

nemají žádné vedlejší účinky.

Přesný popis procesu:
1. Rapidní chladicí efekt – kapky tekutiny zchladí 

hořící materiál prudkou absorpcí tepla z hořícího 

materiálu, změní se na páru a vypaří se.

Diagram znázorňující efekt ochlazení z 900 °C na 

30 °C za 10 s vevnitř protipožární kapaliny Mar 1.

2. Nehybná pára – nehybná pára Flamark váže volné 

hořící částice a toxické plyny, takže osoby přítomné v 

prostoru mohou bez problémů dýchat. Tím se vytvoří 

místo ohleduplné k pracovníkům, což je mimořádně 

důležité.

3. Adiabatický chladicí proces – demonstruje 

jedinečný efektivní proces, kterým je zchlazení vzduchu 

odpařováním roztoků Flamark. Odpařování roztoků 

Flamark je proces, kterým se tekuté činidlo Flamark 

rychle změní z tekuté formy na páru, přenášejíc svou 

wins over fire! wins over fire!
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Jak to funguje

Všechny výrobky Flamark byly, ve své nejhlubší 

podstatě, navrženy ekologicky. Všechny složky použité 

ve výrobě a v produktech jsou přírodní a schopné 

rozkladu. Výrobní proces je certifikován podle ISO 

14001, což znamená, že Flamark používá pouze 

ekologicky přijatelné pracovní procedury a materiály a 

nezpůsobuje žádné škodlivé znečištění v přírodě.

Proto všechny výrobky Flamark plně vyhovují tomu, 

aby se mohly používat v přírodním prostředí, jako jsou 

přírodní parky, zoologické zahrady, zdroje pitné vody, 

řeky, jezera a moře. Například Mar 2, protipožární 

Ekologická povaha produktů Flamark
činidlo speciálně navržené pro hašení lesních požárů, 

má pH 8,2, což je optimální pro přirozené životní 

prostředí pro mnoho druhů stromů. Pokud oheň 

nezničí strom, neučiní tak ani Mar 2.

V roce 2014 švédská vláda nechala provést rozsáhlý 

environmentální výzkum v oblastech, kde předtím 

probíhala protipožární cvičení, při nichž se používala 

pěna. Výsledky ukázaly poničené prostředí a pitnou 

vodu, která byla znečištěná nebezpečnými látkami. 

Pokud by se při cvičeních používal produkt Mar 2, 

nikdy by se to nestalo.

Prvky produktů

• Extrémně šetrné k prostředí – založené na vodě a 

vysoce ekologické

Výrobky jsou čisté, netoxické a nejsou 

škodlivé

Rapidně a kompletně schopné rozkladu

Nejsou nebezpečné pro ozónovou vrstvu 

(ODP)

Nepřispívají ke globálnímu oteplování 

(GWP)

•Extrémně bez postranních škod 

Žádné škody způsobené vodou, zachrání 

většinu nábytku a jiných objektů 

• Extrémně cenově příznivé

• 

• 

• 

• 

• 

Každý z produktů Flamark má svůj účel, všechny 

však mají některé společné, velmi pozitivní rysy. 

Všechny výrobky jsou:

• Extrémně efektivní v boji proti ohni

Mají rychlý a velmi silný chladicí efekt

Ničí oheň v úplném hašení, tedy předcházejí 

opětovnému zapálení

Mají značný efekt při odstraňování toxického 

kouře

Excelentní hasicí výkonnost 

• Extrémně snadno instalovatelné a použitelné

Každý může instalovat a používat produkty 

Flamark

• 

• 

• 

• 

• 

1 sekunda 5 sekund 10 sekund 15 sekund



Klasické rozprašovací hasicí systémy jsou velmi drahé, 

vyžadují pravidelnou údržbu a způsobují rozsáhlé 

vedlejší škody při použití. Nejlepší alternativou tohoto 

problému je Flamauto.

Flamauto je automatický hasicí prostředek, speciálně 

vyvinutý jako součást ochranných systémů pro 

profesionální elektrická zařízení, jako jsou 

transformátory, cívky, elektrické motory a jiné 

přístroje, ale může ochraňovat i IT servery a další citlivé 

IT vybavení bez vedlejších škod. Může se používat i v 

manufakturách k ochraně strojů s elektrickými motory 

a elektrickými řídicími jednotkami.

Aktivuje se a hasí oheň, když roztok dosáhne teploty 84 

°C. Skleněná ampule se automaticky otevře/praskne, 

rozptýlený roztok okamžitě uhasí oheň a odstraní kouř 

v místě hašení prakticky bez vedlejších škod.

Roztok zůstává na uhašených površích jako nátěr, který 

předchází znovuzapálení. Flamauto je navrženo jen pro 

vnitřní použití.
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Mabo Flamauto

wins over fire! wins over fire!

Proč právě Mabo?
• Snadné umístění
• Spolehlivá automatická aktivace
• Jednoduché použití a ekonomická údržba
• Bezpečné při použití
• Velká hasicí síla a široké spektrum obsluhy
• Žádné vedlejší škody
• Ekologicky přijatelný výrobek

Technické údaje

Třídy ohně: A, B, C, F a elektrická zařízení 

Chráněná oblast: do 16 m3 uzavřeného místa na 

jednotku v závislosti na nárocích 

na ochranu proti ohni 

Operační teplota: -20 °C až 70 °C 

Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C 

Objem: 580 ml aktivního roztoku 

Materiál: sklo (ampule), cín (držák)

Záruka: 10 let

V případě, kdy je důležitá ochrana lidí, cenného 

vybavení a objektů pomocí automatického hasicího 

prostředku, který nabízí okamžitou reakci a má velkou 

hasicí sílu spolu s ekologickými prvky, je Mabo první 

volbou, protože veškeré tyto požadavky splňuje.

Mabo je automatický hasicí prostředek, jenž se aktivuje 

a hasí oheň, když se roztok zahřeje na teplotu 84 °C. 

Skleněná ampule se automaticky otevře/praskne, 

rozptýlený roztok okamžitě uhasí oheň a eliminuje kouř 

v místě hašení.

Roztok zůstává na uhašených površích jako nátěr, který 

předchází znovuzapálení.

Mabo je navrženo jen pro vnitřní použití.

Technické údaje
Třídy ohně: A, B, C

Chráněná oblast: do 16 m³ uzavřeného místa na 

jednotku v závislosti na nárocích 

na ochranu od ohně

Operační teplota: -20 °C až 70 °C

Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C

Objem: 580 ml aktivního roztoku

Materiál: sklo (ampule), cín (držák)

Záruka: 10 let
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transformátory, cívky, elektrické motory a jiné 

přístroje, ale může ochraňovat i IT servery a další citlivé 

IT vybavení bez vedlejších škod. Může se používat i v 

manufakturách k ochraně strojů s elektrickými motory 

a elektrickými řídicími jednotkami.

Aktivuje se a hasí oheň, když roztok dosáhne teploty 84 

°C. Skleněná ampule se automaticky otevře/praskne, 

rozptýlený roztok okamžitě uhasí oheň a odstraní kouř 

v místě hašení prakticky bez vedlejších škod.

Roztok zůstává na uhašených površích jako nátěr, který 

předchází znovuzapálení. Flamauto je navrženo jen pro 

vnitřní použití.
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Mabo Flamauto

wins over fire! wins over fire!

Proč právě Mabo?
• Snadné umístění
• Spolehlivá automatická aktivace 
• Jednoduché použití a ekonomická údržba
• Bezpečné při použití
• Velká hasicí síla a široké spektrum obsluhy
• Žádné vedlejší škody
• Ekologicky přijatelný výrobek

Technické údaje

Třídy ohně: A, B, C, F a elektrická zařízení 

Chráněná oblast: do 16 m3 uzavřeného místa na 

jednotku v závislosti na nárocích 

na ochranu proti ohni 

Operační teplota: -20 °C až 70 °C 

Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C 

Objem: 580 ml aktivního roztoku 

Materiál: sklo (ampule), cín (držák)

Záruka: 10 let

V případě, kdy je důležitá ochrana lidí, cenného 

vybavení a objektů pomocí automatického hasicího 

prostředku, který nabízí okamžitou reakci a má velkou 

hasicí sílu spolu s ekologickými prvky, je Mabo první 

volbou, protože veškeré tyto požadavky splňuje.

Mabo je automatický hasicí prostředek, jenž se aktivuje 

a hasí oheň, když se roztok zahřeje na teplotu 84 °C. 

Skleněná ampule se automaticky otevře/praskne, 

rozptýlený roztok okamžitě uhasí oheň a eliminuje kouř 

v místě hašení.

Roztok zůstává na uhašených površích jako nátěr, který 

předchází znovuzapálení.

Mabo je navrženo jen pro vnitřní použití.

Technické údaje
Třídy ohně: A, B, C

Chráněná oblast: do 16 m³ uzavřeného místa na 

jednotku v závislosti na nárocích 

na ochranu od ohně
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Objem: 580 ml aktivního roztoku

Materiál: sklo (ampule), cín (držák)

Záruka: 10 let



Většinu požárů je možné zastavit, pokud je reakce na 

požár dostatečně rychlá, což znamená v počátečních 

stadiích ohně. Rychlá reakce je nejdůležitější při hašení 

ohně. Klasické, těžké hasicí přístroje s komplikovanou 

manipulací a aktivací, jež vyžadují nastudování 

dlouhého manuálu, málokdy pomohou zareagovat 

rychle.

Naproti tomu Mab je okamžitě použitelný hasicí 

prostředek v podobě ručního granátu, určený na hašení 

prvotních ohňů. Mab nevyžaduje žádné učení, aktivaci 

nebo přípravu pro použití. Pouze se vhodí do ohně, 

který okamžitě uhasí, a také eliminuje kouř v oblasti 

hašení. To dovoluje hasičům a jiným osobám dýchat na 

místě, jež ještě hořelo jen před pár sekundami.

Na rozdíl od tradičních hasicích prostředků nemá Mab 

žádné vedlejší účinky, žádné značné vedlejší škody ani 

ekologické problémy jakéhokoliv typu.

Mab je jedinečný svým designem a obzvlášť přiměřený 

pro hašení elektrických instalací, zařízení a spotřebičů, 

protože se hází z dálky a jeho uživatel je plně chráněný 

před elektrickým šokem.

Mab může rovněž vytvořit cestu pro evakuaci z hořících 

budov, protože povrch jím uhašený se nemůže znovu 

zapálit.

Je ideální pro použití v civilních letadlech (jako součást 

vybavení, pod sedadlem), jelikož je lehký a snadno se 

používá, umí zastavit jakýkoliv požár v kabině letadla a 

okamžitě odstraňuje kouř. Zároveň se hmotnost celého 

letadla zvýší pouze o hmotnost jednoho pasažéra.

Mab dokáže uhasit i pokročilé ohně, ale v takovém 

případě je lepší zředit obsah 

granátů vodou v poměru 1 : 16, aby 

se dosáhlo ještě lepších výsledků.

Roztok zůstává na uhašených 

površích jako nátěr, který 

předchází znovuzapálení.

Mab je navržen pro vnější i vnitřní 

použití.
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Mab

wins over fire! wins over fire!

Technické údaje

Třídy ohně: A, B, C a elektrická zařízení 

Operační teplota: -20 °C až 70 °C 

Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C 

Objem: 500 ml aktivního roztoku 

Materiál: plast

Záruka: 5 let

Proč použít Fire Delete?
• Snadné umístění a přístup
• Okamžitě k použití
• Jednoduché použití a údržba
• Bezpečné použití
• Velká hasicí síla a široké spektrum obsluhy
• Žádné vedlejší škody
• Ekologicky přijatelný výrobek

Proč právě Mab?
• Snadné umístění a přístup
• Okamžitě k použití
• Jednoduché použití a údržba
• Bezpečné použití
• Velká hasicí síla a široké spektrum obsluhy
• Žádné vedlejší škody
• Ekologicky přijatelný výrobek

Technické údaje

Třídy ohně: A, B, F a elektrická zařízení pod 

nízkým proudem (do 1000 V)

Dosah: do 6 m

Čas výtlaku: aspoň 20 sekund 

Pohonná látka: dusík

Operační teplota: -5 °C až 55 °C

Skladovací teplota: -5 °C až 55 °C

Objem: 400 ml aktivního roztoku, 650 ml 

celkový objem

Hmotnost: 500 g

Rozměry: 253 mm (výška), 66 mm průměr 

Materiál: hliník (nádrž), plasty (zbývající části)

5 letZáruka:

Fire Delete je hasicí sprej na hašení malých a 

počátečních požárů jakéhokoliv původu. Je extrémně 

praktický a kdokoliv ho může snadno použít bez 

jakéhokoliv předchozího požárního výcviku nebo 

vzdělání, i děti a velmi staré nebo slabé osoby.

Rozptýlený roztok okamžitě hasí oheň a odstraní kouř 

z místa hašení. Roztok zůstává na uhašených površích 

jako nátěr, který předchází znovuzapálení.

Fire Delete se upevňuje na stěnu pomocí praktického 

držáku a používá se jako náhrada tradičních hasicích 

přístrojů. Údržba není po dobu 5 let potřeba.

Hasicí sprej Fire Delete lze použít k hašení pevných 

látek – třída požáru A (dřevo, papír, textilie atd.) a 

tekutin – třída požáru B (benzin, nafta, palivo apod.), 

jakož i jedlých tuků a oleje – třída ohně F a může se 

použít k hašení ohně na elektrických zařízeních pod 

proudem do 1000 voltů, pokud se dodrží minimální 

vzdálenost 1 metr.

Chladicí efekt hasicího spreje Fire Delete se může 

využít při ochlazování povrchů a při ochraně 

některých objektů před ohněm.

Hasicí sprej Fire Delete je nejpřiměřenější 

pro použití v následujících případech:

• Pokud je nějaká osoba zasažena ohněm 

• Pokud hoří nějaké nářadí nebo materiály

• Pokud hoří auta, motorky, nákladní 

vozidla, autobusy a jiná vozidla

• Pokud hoří lodě či jejich motory

• Pokud hoří součásti obývaných komplexů 

(kuchyně, pokoje apod.)

• Pokud hoří součásti administrativních 

komplexů (dílny, kanceláře, obchody)

Hasicí sprej Fire Delete je obzvlášť vhodný pro použití 

v policejních nebo armádních záchranných misích. 

Díky svým ekologickým prvkům se může používat v 

národních parcích a v oblastech ochrany vody.

Fire Delete je navržen pro vnější i vnitřní použití.
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Mab může rovněž vytvořit cestu pro evakuaci z hořících 

budov, protože povrch jím uhašený se nemůže znovu 

zapálit.

Je ideální pro použití v civilních letadlech (jako součást 

vybavení, pod sedadlem), jelikož je lehký a snadno se 

používá, umí zastavit jakýkoliv požár v kabině letadla a 

okamžitě odstraňuje kouř. Zároveň se hmotnost celého 
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Mab dokáže uhasit i pokročilé ohně, ale v takovém 
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Technické údaje

Třídy ohně: A, B, C a elektrická zařízení 

Operační teplota: -20 °C až 70 °C 

Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C 

Objem: 500 ml aktivního roztoku 

Materiál: plast

Záruka: 5 let

Proč použít Fire Delete?
• Snadné umístění a přístup
• Okamžitě k použití
• Jednoduché použití a údržba
• Bezpečné použití
• Velká hasicí síla a široké spektrum obsluhy
• Žádné vedlejší škody
• Ekologicky přijatelný výrobek
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látek – třída požáru A (dřevo, papír, textilie atd.) a 
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• Pokud hoří součásti obývaných komplexů 

(kuchyně, pokoje apod.)

• Pokud hoří součásti administrativních 

komplexů (dílny, kanceláře, obchody)

Hasicí sprej Fire Delete je obzvlášť vhodný pro použití 

v policejních nebo armádních záchranných misích. 

Díky svým ekologickým prvkům se může používat v 

národních parcích a v oblastech ochrany vody.

Fire Delete je navržen pro vnější i vnitřní použití.
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Mar 2 je do vody přídavné hasicí činidlo a ekologický 

retardér hoření, specificky navržený pro požáry na 

stavbách, lesní požáry, požáry neobráběné půdy a jiné 

požáry třídy A.

Pokud se Mar 2 přidá do vody ve správném množství, 

potom potlačuje, chladí a utišuje oheň a páry a také 

poskytuje izolační vlastnosti palivům vystaveným 

vyzařujícímu teplu nebo přímému dopadu ohně.

Do vody přídavné činidlo Mar 2 redukuje povrchové 

napětí vody a zvyšuje její průnikové a rozšiřovací 

schopnosti, poskytuje zesílené chladicí, emulgační a 

pěnicí prvky. Tak vytváří rychlejší průnik a lepší 

kontrolu nad ohněm při napadání ohně hořlavých 

tříd A. Mar 2 chladí 21krát rychleji než voda a 

odstraňuje teplo i zdroje paliva ze čtyřúhelníku ohně.

Přestože je Mar 2 protipožárním činidlem speciálně 

navrženým k hašení lesních požárů, funguje rovněž 

jako přídavek do vody v 6% poměru při použití s 

existujícím zařízením hasičských oddílů: hasicí 

přístroje, vodní děla, protipožární letadla, vrtulníky a 

auta, dálková protipožární vozidla a jiná zařízení pod 

vysokým a nízkým tlakem.

Mar 2 hasí požáry rychle, odstraňuje kouř a zůstává 

na uhašených površích jako nátěr, který předchází 

znovuzapálení.

Mar 2 se může smíchat s jinými protipožárními 

činidly nebo pěnovými koncentráty.

Mar 1 Mar 2

+385 (0)1 77 91 700 • www.flamark.hr

Technické údaje

Třídy ohně: A

Operační teplota: -15 °C až 65 °C 

Skladovací teplota: -15 °C až 65 °C 

Balení: 20l kanystry, 1000l nádrže 

Vzhled: průhledná světle červená 

tekutina 

Bod mrazu: -15 °C bez ztráty kvality

pH: 8,2 (koncentrát)

Měrná hustota: 1,2 při 20 °C 

Usazeniny: žádné 

wins over fire! wins over fire!

Heavy and industrial fires Structural, forest and wild land fires

Mar 1 je do vody přídavné hasicí činidlo a ekologický 

retardér hoření, specificky navržený pro třídy ohně A, 

B, C a F zejména pro profesionální použití.

Pokud se Mar 1 přidá do vody ve správném množství, 

pak potlačuje, chladí a utišuje oheň a páry a poskytuje 

izolační vlastnosti palivům vystaveným vyzařujícímu 

teplu nebo přímému dopadu ohně.

Do vody přídavné činidlo Mar 1 redukuje povrchové 

napětí vody a zvyšuje její průnikové a rozšiřovací 

schopnosti, poskytuje zesílené chladicí, emulgační a 

pěnicí prvky. Tak vytváří rychlejší průnik a lepší 

kontrolu nad ohněm při napadání ohně hořlavých tříd 

A, B, C a F. Mar 1 chladí 21krát rychleji než voda a 

odstraňuje teplo a zdroje paliva ze čtyřúhelníku ohně.

Mar 1 je speciálně navržený pro použití při ohni třídy A 

včetně dřeva, papíru, uhlí, gumy, při ohni třídy B 

včetně uhlovodíků, ropných produktů – ropa, benzin, 

motorový benzin atd., při ohni třídy C včetně 

přírodních síťových plynů, ropných plynů – butanu a 

propanu, medických a industriálních plynů a při ohni 

třídy F včetně vysoce teplotních olejů na vaření, které 

se používají ve velkých závodních kuchyních a 

restauracích.

Konvenční hasicí činidla pro třídu F nejsou efektivní u 

požárů olejů na vaření, protože nechladí dostatečně, 

nebo dokonce mohou způsobit odraz a ohrozit 

operátora. Do vody přídavné hasicí činidlo Mar 1 

obsahuje speciálně formulované chemické látky, které 

při střetu s horkou tekutinou chladí a emulgují olej, 

hasí oheň, zalévají povrch a předcházejí znovuzapálení!

Mar 1 funguje nejlépe ve stabilních protipožárních 

systémech (rozprašovačích), ale může se použít i jako 

extrémně účinný obsah tradičních hasicích přístrojů, 

které jsou umístěny v budovách (3 kg, 6 kg a 9 kg), se 

špičkovým přenosným hasicím nástavcem Flamark!

Mar 1 hasí požáry rychle, odstraňuje kouř a zůstává na 

uhašených površích jako nátěr, který předchází 

znovuzapálení.

Mar 1 se může smíchat s jinými protipožárními činidly 

nebo pěnovými koncentráty.

Technické údaje

Třídy ohně: A, B, C, F 

Operační teplota: -15 °C až 65 °C 

Skladovací teplota: -15 °C až 65 °C 

Balení: 20l kanystry, 1000l nádrže 

Vzhled: průhledná světle žlutá tekutina 

Bod mrazu: -15 °C bez ztráty kvality

pH: 5,6 (koncentrát)

Měrná hustota: 1,2 při 20 °C 

Usazeniny: žádné 

Záruka: 5 let



1110

Mar 2 je do vody přídavné hasicí činidlo a ekologický 

retardér hoření, specificky navržený pro požáry na 

stavbách, lesní požáry, požáry neobráběné půdy a jiné 

požáry třídy A.

Pokud se Mar 2 přidá do vody ve správném množství, 

potom potlačuje, chladí a utišuje oheň a páry a také 

poskytuje izolační vlastnosti palivům vystaveným 

vyzařujícímu teplu nebo přímému dopadu ohně.

Do vody přídavné činidlo Mar 2 redukuje povrchové 

napětí vody a zvyšuje její průnikové a rozšiřovací 

schopnosti, poskytuje zesílené chladicí, emulgační a 

pěnicí prvky. Tak vytváří rychlejší průnik a lepší 

kontrolu nad ohněm při napadání ohně hořlavých 

tříd A. Mar 2 chladí 21krát rychleji než voda a 

odstraňuje teplo i zdroje paliva ze čtyřúhelníku ohně.

Přestože je Mar 2 protipožárním činidlem speciálně 

navrženým k hašení lesních požárů, funguje rovněž 

jako přídavek do vody v 6% poměru při použití s 

existujícím zařízením hasičských oddílů: hasicí 

přístroje, vodní děla, protipožární letadla, vrtulníky a 

auta, dálková protipožární vozidla a jiná zařízení pod 

vysokým a nízkým tlakem.

Mar 2 hasí požáry rychle, odstraňuje kouř a zůstává 

na uhašených površích jako nátěr, který předchází 

znovuzapálení.

Mar 2 se může smíchat s jinými protipožárními 

činidly nebo pěnovými koncentráty.

Mar 1 Mar 2

+385 (0)1 77 91 700 • www.flamark.hr

Technické údaje

Třídy ohně: A

Operační teplota: -15 °C až 65 °C 

Skladovací teplota: -15 °C až 65 °C 

Balení: 20l kanystry, 1000l nádrže 

Vzhled: průhledná světle červená 

tekutina 

Bod mrazu: -15 °C bez ztráty kvality

pH: 8,2 (koncentrát)

Měrná hustota: 1,2 při 20 °C 

Usazeniny: žádné 

wins over fire! wins over fire!

Heavy and industrial fires Structural, forest and wild land fires

Mar 1 je do vody přídavné hasicí činidlo a ekologický 

retardér hoření, specificky navržený pro třídy ohně A, 

B, C a F zejména pro profesionální použití.

Pokud se Mar 1 přidá do vody ve správném množství, 

pak potlačuje, chladí a utišuje oheň a páry a poskytuje 

izolační vlastnosti palivům vystaveným vyzařujícímu 

teplu nebo přímému dopadu ohně.

Do vody přídavné činidlo Mar 1 redukuje povrchové 

napětí vody a zvyšuje její průnikové a rozšiřovací 

schopnosti, poskytuje zesílené chladicí, emulgační a 

pěnicí prvky. Tak vytváří rychlejší průnik a lepší 

kontrolu nad ohněm při napadání ohně hořlavých tříd 

A, B, C a F. Mar 1 chladí 21krát rychleji než voda a 

odstraňuje teplo a zdroje paliva ze čtyřúhelníku ohně.

Mar 1 je speciálně navržený pro použití při ohni třídy A 

včetně dřeva, papíru, uhlí, gumy, při ohni třídy B 

včetně uhlovodíků, ropných produktů – ropa, benzin, 

motorový benzin atd., při ohni třídy C včetně 

přírodních síťových plynů, ropných plynů – butanu a 

propanu, medických a industriálních plynů a při ohni 

třídy F včetně vysoce teplotních olejů na vaření, které 

se používají ve velkých závodních kuchyních a 

restauracích.

Konvenční hasicí činidla pro třídu F nejsou efektivní u 

požárů olejů na vaření, protože nechladí dostatečně, 

nebo dokonce mohou způsobit odraz a ohrozit 

operátora. Do vody přídavné hasicí činidlo Mar 1 

obsahuje speciálně formulované chemické látky, které 

při střetu s horkou tekutinou chladí a emulgují olej, 

hasí oheň, zalévají povrch a předcházejí znovuzapálení!

Mar 1 funguje nejlépe ve stabilních protipožárních 

systémech (rozprašovačích), ale může se použít i jako 

extrémně účinný obsah tradičních hasicích přístrojů, 

které jsou umístěny v budovách (3 kg, 6 kg a 9 kg), se 

špičkovým přenosným hasicím nástavcem Flamark!

Mar 1 hasí požáry rychle, odstraňuje kouř a zůstává na 

uhašených površích jako nátěr, který předchází 

znovuzapálení.

Mar 1 se může smíchat s jinými protipožárními činidly 

nebo pěnovými koncentráty.

Technické údaje

Třídy ohně: A, B, C, F 

Operační teplota: -15 °C až 65 °C 

Skladovací teplota: -15 °C až 65 °C 

Balení: 20l kanystry, 1000l nádrže 

Vzhled: průhledná světle žlutá tekutina 

Bod mrazu: -15 °C bez ztráty kvality

pH: 5,6 (koncentrát)

Měrná hustota: 1,2 při 20 °C 

Usazeniny: žádné 

Záruka: 5 let



Distributor v ČR: Pro-Matic s.r.o.
Phone: +420 (0)1 111 222 333 • Mobile: +420 (0)905 111 222 333 

www.flamark.cz • E-mail: info@flamark.cz

R
ea

liz
at

io
n:

 w
w

w
.m

ar
ke

ti
ng

ar
t.

ne
t 

20
16

 0
1

R
ea

liz
at

io
n:

 w
w

w
.m

ar
ke

ti
ng

ar
t.

ne
t 

20
16

 0
1

wins over fire!
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