
ABC KLASSIFIKATION - pulverslukkere  
  

KLASSE A   

Glødebrand i træ, papir, tekstiler og andre faste stoffer.    

Testen af en pulverslukkers slukningsevne for klasse A udføres ved, at der bygges et bål af 40x40 

mm træstykker af fyrretræ. Bålet skal på langs altid have 35 træstykker, med en fastlagt længde 

(fra 0,5 meter op til 5,5 meter). Mængden af træstykker, der ligger på tværs er ligeledes fastlagt  

(fra 35 stk op til 385 stk).  Når bålet er bygget, overhældes det med heptan (heptan er sammen med 

hexan hovedbestanddelene i benzin), antændes i 2 minutter, og brænder i 6 minutter, før man må 

påbegynde slukningen af bålet. Vores pulverslukker har klassifikationen 34A, hvilket altså betyder, 

at den har bestået testen for at kunne slukke et bål på 3,4 meters længde. Se tabellen her 

nedenfor for alle standarder.  

 

Klassifikation / slukningsevne A  Bål, dimensioner, L x B x H  

 5A  50 x 56 x 50 cm  

8A  80 x 56 x 50 cm  

13A  130 x 56 x 50 cm  

21A  210 x 56 x 50 cm  

27A  270 x 56 x 50 cm  

34A  340 x 56 x 50 cm  

43A  430 x 56 x 50 cm  

55A  550 x 56 x 50 cm  
 

 
  

KLASSE B   

Brand i brandbare væsker.  

Testen af en pulverslukkers slukningsevne for klasse B og C sker ved, at en cylinder fyldes med 2/3 

heptan og 1/3 vand. Efter at have været antændt i 1 minut slukkes branden med pulverslukkeren. 

Vores pulverslukker har klassifikationen 183B, hvilket altså betyder, at den har bestået testen for 

at kunne slukke en brand i 122 liter brandbar væske (5,75 m²). Se tabellen her nedenfor for alle 

standarder.  

Klassifikation / slukningsevne B  Heptan, liter  Vand, liter  Cylinder areal, m²  

21B  14 liter  7 liter  0,66 m²  

34B  23 liter  11 liter  1,07 m²  

55B  37 liter  18 liter  1,73 m²  

70B  47 liter  23 liter  2,20 m²  

89B  60 liter  29 liter  2,80 m²  

113B  76 liter  37 liter  3,55 m²  

144B  96 liter  48 liter  4,52 m²  

183B  122 liter  61 liter  5,75 m²  

233B  156 liter  77 liter  7,32 m²  

  



KLASSE C kræver ikke test, men har pulverslukkeren en C-klassifikation, betyder det, at den også kan 
anvendes til at slukke ildebrande i gasser.  
  

  


