
vyhraje nad požárem

Mab
Hasicí ruční granát pro požáry třídy A, B a C

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Gratulujeme vám a děkujeme, že jste si zvolili 
tento výjimečný hasicí přístroj od společnosti 
Flamark. Flamark je přední společností 
zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou 
pokročilých protipožárních systémů a zařízení.

Produkt a jeho vlastnosti

Mab je hasicí ruční granát specificky vyvinutý 
pro hašení pevných materiálů – požáry třídy A 
(dřevo, papír, textilie…), tekutin – požáry třídy 
B (benzín, nafta…) a hořlavých plynů – 
požáry třídy C. Je také vhodný pro hašení 
elektrických zařízení, primárně v uzavřených 
prostorách.

Aktivace a použití hasicího ručního granátu 
Mab je tak jednoduchá, že zajišťuje okamžitou 
odpověď a významnou efektivitu hašení v 
kombinaci se šetrností k životnímu prostředí. 
Je nejvhodnější pro začínající požáry, lze jej 
však použít k hašení pokročilých požárů. V 
takovém případě doporučujeme naředit obsah 
ručního granátu veov poměru 1:16 (obsah 
jednoho hasicího ručního granátu Mab do asi 8 
litrů vody).

Hasicí ruční granát Mab se aktivuje hozením 
do požáru nebo rozlitím vodního roztoku 
obsahu hasicího ručního granátu do požáru.  

Když je tekutina Mab správně uzavřená, 
zůstává efektivní po dobu minimálně 5 let, bez 
nutnosti jakékoli údržby. Vyžaduje pouze 
vizuální kontrolu.
Tekutina Mab a její plyn, který vznikne při 
použití, jsou neškodné. 322

Mab je skutečně ekologický přípravek. Není 
toxický a nevyžaduje žádnou zvláštní 
manipulaci a recyklování.
Mab se dodává jako souprava, která obsahuje 
následující položky:

• Pryskyřičný granát
• Plastový držák
• Instalační šrouby
• Nástěnný hák pro hasicí přístroj 

Mab
Instalace 

Mab je primárně určen k uskladnění nebo 
instalaci na místech s vysokým rizikem 
požáru. Lze jej jednoduše zajistit do držáku na 
důležitém místě, např. v blízkosti soupravy 
první pomoci, vedle vchodu, v blízkosti 
cenných položek atd.

Pokud bude nainstalován na jednom pevném 
místě s vysokým rizikem požáru, nejlepší 
přístup je instalaci přenechat vyškoleným 
pracovníkům (výběr místa, fixace a kontrola).

Pokud se rozhodnete nainstalovat systém Mab 
sami, je nutné při výběru místa instalace 
dodržovat následující doporučení.

1. Instalujte v blízkosti oblastí s 
vysokým rizikem požáru.

2. Instalujte v oblastech dobře 
dostupných všem (včetně dětí a 
postižených osob).

3. Pokud možno, nainstalujte ruční 
granát Mab v každé místnosti

Pokud se rozhodnete nainstalovat 
produkt Mab sami, s produktem 
manipulujte opatrně, protože je navržen, 
aby praskl při pádu i z výšky 40 až 50 cm. 

Do it this way:

1. Remove the Mab grenade from the box.

2. Take Mab grenade easily from the 

holder

3. Attach the holder vertically to the wall 

or another surface for mounting.

4. Put the grenade back in the holder, 

and control is it correctly fixed.

5. Put the sticker for marking of the 

position on the wall near the Mab.

How to use Mab

There are two ways to use Mab. Take & 

throw, or dilute with water. 

Mab fire extinguisher hand grenade is 

ready to use extinguisher and it does not 

require any preparation for use. Use is 

mostly intuitive, so operation errors are 

virtually impossible. If it is used in Take 

& throw mode, do it this way:

1. Take it from the 

holder.

2. Throw it against 

the wall or 

anything that 

would help the 

liquid to 

disperse over 

the burning 

area, or throw it 

straight in the 

direction of the 

roots of fire.

Don't throw it directly on burning oil or 

other liquid burning materials, as it can 

cause burning material to spread!

If it is used in 

dilution mode, 

for fighting a 

larger fire, do it 

this way:

1. Prepare a 

bucket with 

approximately 

8 liters of 

water.

2. Open the cap 

on Mab 

grenade.

3. Pour out the 

Mab liquid 

agent into the 

bucket and 

stir.

4. With help of 

suitable container throw the mixture (by 

4 – 5 dl) onto the burning area.

Limitations

Mab is intended to extinguish fires of 

class A, B and C, and is suitable for 

extinguishing of electrical devices. It is 

not capable to extinguish other classes of 

fire.

If Mab ampoule is broken or damaged, 

it's extinguishing power can be greatly 

reduced.

If Mab is not properly installed, it can be 

inaccessible for some persons.

Even if we have evidence of Mab's 

functionality up to 8 years after 

Fire extinguisher hand grenade for fires of class A, B and CMabMab Hasicí ruční granát pro požáry třídy A, B a C

L8 



Congratulations, and thank You for 

choosing this outstanding fire fighting 

device from Flamark. Flamark is the 

leading company in the research, 

development and manufacture of 

advanced fire fighting systems and 

devices.

Product and its properties

Mab is fire extinguisher hand grenade 

specially developed for extinguishing of 

solids – fire class A (wood, paper, 

textiles...) and liquids – fire class B 

(gasoline, diesel fuel ...) as well as for 

flammable gases – fire class C in closed 

and opened spaces. It is also suitable for 

extinguishing of electrical devices.

Mab fire extinguisher hand grenade is so 

easy to activate and use, that it provides 

immediate response and have great 

extinguishing power along with 

ecologically features. It is most suitable 

for initial fires, but can also be used for 

extinguishing of advanced fires. In that 

case it is recommended to dilute hand 

grenades content in the water with ratio 

of 1:16 (content of one Mab fire 

extinguisher hand grenade in ca 8 liters 

of water).

It activates by throwing Mab fire 

extinguisher hand grenade into the fire or 

by throwing a water solution of content 

of Mab fire extinguisher hand grenade 

into the fire.

When properly sealed, Mab liquid 

remains effective in minimal 5 years, 

without any maintenance. It requires 322

only visual control.

Mab liquid and gas, which generates 

during the use, are harmless, and Mab is 

one really ecological product. It is not 

toxic, and don't require special handling 

and recycling.

Mab comes as set, which contains of:

• Resin grenade

• Plastic holder

• Mounting screws

• Mab wall fire extinguisher sing 

Installation

Mab is intended to be stored or installed 

near the places with high risk of fire, and 

can be easily fixed by a holder at a 

significant place, t ex near to first-aid kit, 

near to entrance, near to valuable items 

and so on.

If it will be installed fixed, on the suitable 

place, it is best to let trained staff to do it 

(chose a place, fix it and control it).

If You decide to install Mab yourself, You 

have to follow next recommendations 

when choosing a place for installation:

1. Install near areas of high fire risk.

2. Install to some place easy accessible to 

anyone (included child and disabled 

persons).

3. If it is possible, install Mab grenade in 

every room.

If You decide to install Mab Yourself, 

handle product carefully, because it is 

designed to burst even if it falls down 

from a height of 40-50 cm.

Postupujte následovně:

1. Vytáhněte granát Mab z krabice.
2. Zlehka vyberte granát Mab z držáku.
3. Připojte držák vertikálně ke zdi nebo na 

jiný instalační povrch.
4. Vložte granát zpět do držáku a 

zkontrolujte, že je správně zajištěn.
5. Nálepkou na zdi v blízkosti systému Mab 

označte jeho polohu.

Jak používat systém Mab

Systém Mab lze používat dvěma způsoby. 
Vzít a hodit nebo naředit ve vodě.

Hasicí ruční granát je hasicí prostředek 
připravený k použití a nevyžaduje žádnou 
přípravu k použití. Použití je intuitivní, takže 
provozní chyby jsou prakticky nemožné. Když 
budete produkt házet, postupujte následovně:

1. Vytáhněte jej z 
držáku.

2. Hoďte jej proti zdi 
nebo čemukoli, co 
by pomohlo 
rozptýlení tekutiny 
přes hořící oblast.

Neházejte přímo na hořící olej nebo jiné 
tekuté hořící materiály, mohlo by dojít k 
rozšíření hořícího materiálu!

Při použití v naředěné 
podobě k hašení většího 
požáru postupujte 
následovně:

1. Připravte kbelík s 
přibližně 8 litry 
vody.

2. Otevřete uzávěr 
granátu Mab.

3. Nalijte tekutý 
prostředek Mab 
do kbelíku a 
promíchejte.

4. Pomocí vhodné 
nádoby vylijte 
směs (po 4 až 5 
dl) do hořící 
oblasti.

Omezení

Mab je určen k hašení požárů třídy A, B a 
C a je vhodný pro hašení elektrických 
zařízení, primárně v uzavřených 
prostorách. Není schopen hasit jiné třídy 
požárů.

Pokud je ampule Mab rozbitá nebo 
poškozená, neaktivuje se automaticky.

Pokud není systém Mab správně 
nainstalován, nemusí být přístupný pro 
určité osoby.

I když máme doloženou efektivitu systému 
Mab až 8 let po instalaci, doporučujeme 
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Hasicí ruční granát pro požáry třídy A, B a C

Certificate of Warranty

5
years

Mab
produkt vyměnit za 10 let. Tato doba 
představuje záruku výrobce.

Za ideálních podmínek dosáhne Mab 
maximální efektivitu, určité podmínky 
však můžou jeho funkčnost omezovat.

Varování
Pokud používáte systém Mabo jako 
hasicí ruční granát, neházejte přímo na 
hořící olej nebo jiné tekuté hořící 
materiály, mohlo by dojít k rozšíření 
hořícího materiálu!

Pokud se vám tekutina dostane do očí, 
vypláchněte vodou. Produkt není 
nebezpečný pro normální kůži.

Pokud se granát Mab z jakéhokoli 
důvodu rozbije, odstraňte tekutinu a 
rozbité sklo pomocí čisticího hadříku.

3Obecně je jedna jednotka Mabo určena 
pro efektivní hašení požárů ve vnitřních 
prostorách v rozsahu 12 m3. Pokud jsou 
však v prostředí hořlavé materiály, 
nainstalujte produkt Mabo hustěji.

Mab je ekologický, netoxický produkt 
šetrný k životnímu prostředí. Po použití 
nebo skončení životnosti není nutné 
přípravek zlikvidovat jako nebezpečný 
odpad.

Normy a prohlášení shody

Požáry třídy A, B a C dle normy EN2: 
1992 + A1 2004 a EN3-7: 2004 + A1 
2007.

Prohlášení o shodě pro hasicí přístroj 
Mabo: vyrábí se v souladu s předpisem č. 
1272/2008 (CLP).

Manufactured by:

Research, develop and manufacture of exceptional fire fighting systems

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
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