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PRYLTEST 
– Maus Xtin Klein brandsläckare

Maus lilla röda  
röker ut elden!

Ingen rök utan eld, heter det ju. En för svenska marknaden 
ny brandsläckare har vänt på begreppet och använder just 
rök för att släcka eld. Enligt reklamen lika effektivt som 
pulver men utan att smutsa ner. Vi var bara tvungna att 
syna påståendet. Och när vi ändå var i farten jämförde vi 
den mot två alternativa släckare.
TEXT OCH FOTO STEFAN JANELD

30 HUSBILEN 3/15

Rekommenderadprodukt
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«

”Effektiv som 
pulver. Men utan 
att smutsa ner."

randsläckare köper man med förhoppningen 
att aldrig behöva använda. Men i skarpt läge 
är det av yttersta vikt att den gör sitt jobb, ett 

jobb som består av två moment, förutom att släcka 
elden.

1:  Den ska finnas till hands!
2:  Den ska vara enkel att använda!

På marknaden finns, oss veterligen, tre släckare som 
uppfyller våra två krav. Små pulversläckare, släck-
spray och den nyligen lanserade Maus Xtin Klein.

Maus använder kalium som släckmedel. När du 
trycker på utlösaren frigörs en aerosol som driver ut 
kaliumet och ”kaliumrök” sprutar ut ur släckaren. 

Kaliumet täcker det som brinner och elden har 
inget att förbränna vilket får den att slockna.

Alla aktiva beståndsdelar förångas under släck-
ningen och försvinner helt. Det enda som behöver 
städas upp efter branden är eventuell aska och sot 
från det som brunnit. 

Det är lätt att dra paralleller till de tidigare popu-
lära, men numera förbjudna, Halon-släckarna. 

Släckaren är klassad B, C, F och elbrand upp till 
75 000 volt.
A = Brand i fasta material - trä, tyg etc.
B = Vätskebrand (bensin, diesel, fotogen och  andra 
brännbara vätskor)
C = Gasbrand
F = Fettbrand 

SÅ GJORDE VI
För att på ett säkert vis testa släckarna höll vi till på 
en avskild plats på återvinningscentralen Tveta utan-
för Södertälje där man var behjälplig med rekvisita i 
form av en spis och en soffa. 

Vi hällde bensin i en långpanna och använde en 
torr kvist som tändsticka. Från så nära håll som möj-
ligt aktiverade vi släckarna och bekämpade elden. 
Två släckare lyckades med sitt uppdrag, en gjorde 
det inte. Som framgår av bilderna.

DĞĚ�DĂƵƐ�ćƌ�ĚĞƚ�ǀŝŬƟŐƚ�ĂƩ�ĂǀĨǇƌĂ�ƐůćĐŬĂƌĞŶ�ŶĞĚĊƚ�ŵŽƚ�ĞůĚĞŶ͘�<ŽŵŵĞƌ�ŵĂŶ�ĨƌĊŶ�ƐŝĚĂŶ�ůĂŶĚĂƌ�ŝŶƚĞ�ŬĂůŝƵŵĞƚ�Ěćƌ�ĚĞƚ�ŐƂƌ�ďćƐƚ�ŶǇƩĂ͘��Ğƚ�ƚŽŐ�ƐũƵ�ƐĞŬƵŶĚĞƌ�ĂƩ�ŚĞůƚ�ƐůćĐŬĂ�
ĞůĚĞŶ͘�<ǀĂƌ�ĂƩ�ƐĂŶĞƌĂ�ǀĂƌ�ƐŽƚ�ĨƌĊŶ�ůĊŐŽƌŶĂ�ŽĐŚ�ĂƐŬĂ�ĨƌĊŶ�ƉŝŶŶĞŶ�ǀŝ�ĂŶƚćŶĚĞ�ďĞŶƐŝŶĞŶ�ŵĞĚ͘�T

S�^Žŵ�ŚƵƐďŝůƐćŐĂƌĞ�ŚĂƌ�ĚƵ�ƚƌĞ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ�Ăǀ�
ŵŽĚĞůů�ŵŝŶĚƌĞ�ďƌĂŶĚƐůćĐŬĂƌĞ�ƐŽŵ�ćƌ�ŶĊŐŽƌ-
ůƵŶĚĂ�ůćƩĂ�ĂƩ�ƉůĂĐĞƌĂ�ůćƫůůŐćŶŐůŝŐƚ͘�&ƌĊŶ�
ǀćŶƐƚĞƌ�Ɵůů�ŚƂŐĞƌ͗
DĂƵƐ�yƟŶ�<ůĞŝŶ�ʹ�ƐůćĐŬĞƌ�ŵĞĚ�ŬĂůŝƵŵ�ƐŽŵ�
ŬĂƉƐůĂƌ�ŝŶ�ĚĞƚ�ƐŽŵ�ďƌŝŶŶĞƌ͘
WƵůǀĞƌƐůćĐŬĂƌĞ�ϭ�ŬŐ�ʹ�ƐůćĐŬĞƌ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƉƵůǀĞƌ�
ƐŽŵ�ŬǇůĞƌ�ŽĐŚ�ŬǀćǀĞƌ�ĞůĚĞŶ͘
^ůćĐŬƐƉƌĂǇ�ʹ�ĞŶ�ĨŽƌŵ�Ăǀ�ƐŬƵŵƐůćĐŬĂƌĞ�ƐŽŵ�
ƐŬĂ�ŬǇůĂ�ŽĐŚ�ŬǀćǀĂ�ĞůĚĞŶ͘

S�/ŶƚƵŝƟǀƚ�ŚĂŶĚŚĂǀĂŶĚĞ͗��ƌĂ�Ƶƚ�ƐćŬĞƌŚĞƚƐƐƉƌŝŶƚĞŶ͕�
ƚƌǇĐŬ�ƉĊ�ŐƵůĂ�ŬŶĂƉƉĞŶ͘

B

SNABBHET  
BETYDER ALLT

Uppstår en brand är tiden avgörande för 
utgången. Var 15:e sekund dubbleras 
branden i storlek. Är du inte framme i tid 
blir det skador, är du allt för sent ute är 
risken att bilen blir övertänd. Det tar bara 
någon minut. 

De släckare vi testat är alla tänkta 
att användas i brandens första skede. 
Har elden fått fäste och börjat sprida sig 
krävs större släckare. 
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PRYLTEST 
– Maus Xtin Klein brandsläckare

Namn Maus Xtin Klein
Aktiv substans kalium
Klassning B, C, F, Elbrand upp 
till 75 000 volt
Övrigt Motsvarar pulver- 
släckare med 1 kg  pulver
Storlek 242 mm lång, 53 mm 
i diameter
Vikt 480 gram
Kastlängd 3 meter
Tömningstid 9 sekunder
Garantitid 5 år
Pris ca 595 kronor

W�sŝ�ƚĞƐƚĂĚĞ�ćǀĞŶ�ĂƩ�ƐůćĐŬĂ�ĞŶ�ďƌĂŶĚ�
ŽǀĂŶƉĊ�ƐƉŝƐĞŶ�ŵĞĚ�DĂƵƐ�yƟŶ�<ůĞŝŶ͘�
�Ğƚ�ǀĂƌ�ŝŶŐĞŶ�ƐƚƂƌƌĞ�ƵƚŵĂŶŝŶŐ�ĞŌĞƌƐŽŵ�
ǀćƌŵĞŶ�ćƌ�ďĞƚǇĚůŝŐƚ�ůćŐƌĞ�ćŶ�Ŷćƌ�ĚĞƚ�
ďƌŝŶŶĞƌ�ŝŶŶĞ�ŝ�ƵŐŶĞŶ͘

W�WĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ŬƌĂŌŝŐ�ǀŝŶĚ�ǀĊŐĂĚĞ�ǀŝ�
ŝŶƚĞ�ƚćŶĚĂ�ƉĊ�ƐŽīĂŶ͕�ƌŝƐŬĞŶ�ǀĂƌ�ĨƂƌ�ƐƚŽƌ�
ĂƩ�ĚĞŶ�ƐŬƵůůĞ�ƂǀĞƌƚćŶĚĂƐ�ŽĐŚ�ǀĊƌĂ�ƐŵĊ�
ƐůćĐŬĂƌĞ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ƐŬĂƉƚĂ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƐůćĐŬĂ�
ƐƚŽƌĂ�ďƌćŶĚĞƌ͘ �DĞŶ�ĨƂƌ�ĂƩ�ǀŝƐĂ�ŚƵƌ�
ŵǇĐŬĞƚ�ƉƵůǀĞƌ�ƐŵƵƚƐĂƌ�ŶĞƌ�ĂǀĨǇƌĂĚĞ�
ǀŝ�ƉƵůǀĞƌƐůćĐŬĂƌĞŶ�ŵŽƚ�ƐŽīĂŶ͘��Ğƚ�ďůŝƌ�
ƐŽŵ�ƐǇŶĞƐ�ĞŶ�ŚĞů�ĚĞů�ĂƩ�ƐĂŶĞƌĂ͘�WƵůǀƌĞƚ�
ćƌ�ƐĊ�ĮŶƚ�ĂƩ�ĚĞƚ�ćƌ�ƐǀĊƌƚ�ĂƩ�ĨĊ�ĚĞƚ�Ƶƌ�
ƚĞǆƟůĞŶ͘

W�^ůćĐŬƐƉƌĂǇĞŶ�ƐƉƌƵƚĂƌ�ŵĞĚ�ĞŶ�ƐŵĂů͕�
ŐĂŶƐŬĂ�ƐǀĂŐ�ƐƚƌĊůĞ͘��ĞŶ�ĨƂƌŵĊĚĚĞ�ŝŶƚĞ�
ƐůćĐŬĂ�ǀĊƌ�ĞůĚ͘�&ůĞƌĂ�ŐĊŶŐĞƌ�ŵŝŶƐŬĂĚĞ�
ĞůĚĞŶ�ŝ�ƐƚŽƌůĞŬ�ŽĐŚ�ƐĊŐ�Ƶƚ�ĂƩ�ƐůŽĐŬŶĂ�
ŵĞŶ�ƚŽŐ�ƐŶĂƌƚ�ĨĂƌƚ�ŝŐĞŶ͘�
�Ğƚ�ĮŶŶƐ�ŇĞƌĂ�ƚǇƉĞƌ�Ăǀ�ƐůćĐŬƐƉƌĂǇ͕ �ŵĞĚ�
ŽůŝŬĂ�ĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƐůćĐŬĂ�ŽůŝŬĂ�
ƚǇƉĞƌ�Ăǀ�ďƌćŶĚĞƌ͘ �sŝ�ŚĂĚĞ�ŬƂƉƚ�ĞŶ�ŬůĂƐ-
ƐĂĚ���;ƚƌć͕�ƚĞǆƟů�ŵŵͿ͕���;ǀćƚƐŬŽƌͿ͕�&�
;ĨĞƩͿ�ŽĐŚ�ƐŬĂ�ĚćƌŵĞĚ�ƐůćĐŬĂ�ĞŶ�ďƌĂŶĚ�
ƐŽŵ�ǀĊƌ͘ �DĞŶ�ĚĞƚ�ŐũŽƌĚĞ�ĚĞŶ�ŝŶƚĞ͘�

VI GILLAR
– Lätt att använda
– Lätt att placera
– Låg vikt
– God funktion
– Lämnar inga rester

VI ÖNSKAR
– Att den fanns i flera färger
– Rabatterat storpack – en till hemmet, en till bilen, 

en till husbilen. 

VI GILLAR INTE
– 

Vi tycker
Maus Xtin Klein kostar trefalt motsvarande 
pulversläckare. Den extra kostnaden är den 
värd med tanke på det nätta, lättplacerade 
formatet och det faktum att man slipper sane-
ra det fina pulver som pulversläckaren sprider. 
Saneringskostnaden ska räknas i tusenlappar 
– i praktiken blir man aldrig av med pulvret 
helt och fullt. Räkna med att byta ut dynkläd-
sel, gardiner, mattor och så vidare. 

Både pulversläckaren och Maus gör sitt 
jobb. Pulversläckaren känns något effektivare 
och släcker snabbare, men – som sagt – den 
skitar ner något bedrövligt. 

Släcksprayen var i vårt fall helt utan effekt. 
Undvik den är vårt enkla råd. 

Testvinnare är Maus Xtin Klein! Lika effektiv 
som pulver men utan dess nackdelar. Den är 
dessutom lättare, nog så viktigt, och enklare 
att placera eftersom den är mindre.

W�WƵůǀĞƌƐůćĐŬĂƌĞŶ�ƐůćĐŬƚĞ�ĞůĚĞŶ�ƉĊ�ĨĞŵ�
ƐĞŬƵŶĚĞƌ͘ �^ŶĂďďƚ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀƚ͘�WƵůǀƌĞƚ�
ŬŽŵŵĞƌ�Ƶƚ�ŵĞĚ�ƐĊ�ŚƂŐƚ�ƚƌǇĐŬ�ĂƩ�ĞůĚĞŶ�
ƐŶĂƌĂƐƚ�͟ďůĊƐƚĞƐ�Ƶƚ͘͟ �/ŶŶĂŶ�ǀŝ�ĂǀĨǇƌĂĚĞ�
ƐůćĐŬĂƌĞŶ�ƐƚƂƩĞ�ǀŝ�ĚĞŶ�ŝ�ŵĂƌŬĞŶ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ƐŬĂŬĂ�ůŽƐƐ�ƉƵůǀƌĞƚ͘��Ğƚ�ŚĂƌ�ĞŶ�ƚĞŶĚĞŶƐ�
ĂƩ�ƉĂĐŬĂ�ŝŚŽƉ�ƐŝŐ�Ɵůů�ĞŶ�ŬĂŬĂ�ŽĐŚ�ƐŬĂ�
ŵĂŶ�ĨĊ�Ƶƚ�Ăůůƚ�ƉƵůǀĞƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ǀŝŬƟŐƚ�ĂƩ�
ĚĞƚ�ůƵĐŬƌĂƐ�ƵƉƉ͘�^ĂŵŵĂŶƚĂŐĞƚ�ďůŝƌ�
ƐůćĐŬƟĚĞŶ�ũćŵĨƂƌďĂƌ�ĞůůĞƌ�ŶĊŐƌĂ�ƐĞŬƵŶ-
ĚĞƌ�ůćŶŐƌĞ�ćŶ�ŵĞĚ�DĂƵƐ�yƟŶ�<ůĞŝŶ͘


