Flamestop släcker levande ljus
– om du skulle glömma!
Flamestop är en världsnyhet som
automatiskt släcker levande ljus.
Tar du för vana att ”Tänd inte ett
levande ljus utan Flamestop”
behöver du aldrig vara rädd för att
glömma släcka ljusen.
Flamestop är en svensk uppfinning
som är patenterad i stort sett hela
världen.

Gör det till en vana
”Tänd inte levande ljus utan Flamestop”
• Med Flamestop på ljusen behöver du
inte vara orolig.

• Flamestop är en prisvärd säkerhetsprodukt.
• Flamestop förstör inte veken och

• Flamestop räddar liv & värden.

stänker inte ner duk och manschetter

• Alla som använder levande ljus behöver

med stearin.

Flamestop.

• Flamestop avger ingen lukt eller farliga

• Flamestop placeras på ljuset där du vill
att den skall släcka.

gaser.
• Flamestop finns i olika färger & storlekar.

• Flamestop släcker ljusen med 100%

• Om du inte glömmer att släcka ljuset

säkerhet. Testad av SP och rekommenderad

själv kan du använda samma Flamestop

av Svenska Brandförsvarsföreningen.

om och om igen.

Med Flamestop på ljusen behöver du inte vara orolig!
Att tända ett levande ljus i sitt hem är något vi alla gör men det är riskfyllt och
vi känner oss otrygga.
Om du gör det till en rutin att alltid använda Flamestop som säkerhet, om du
skulle glömma, så är problemet löst.
Placera Flamestop på ljuset där
du vill att det skall slockna,
minst 1 cm över manschetten
eller annat brännbart materiel.

Ljusets dimension skall vara
anpassad till storleken på
Flamestop.

När lågan brunnit ner till
Flamestop krymper plasten runt
ljuset och syretillförseln stryps.

I Sverige anmäls mellan 1200 - 1500 olyckor per år
orsakade av levande ljus.
Många tänker - Det händer inte mig!

Ta ett beslut Se till att det inte händer en olycka hemma hos dig!

Ljuset slocknar till 100%
Släckningsprocessen tar ca 45
min.

Kom ihåg
lämna aldrig levande
ljus utan uppsikt.
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