
GRANSKNING  
Produkterna under varumärket MAUS har granskats av DSB 
i Norge, Tukes i Finland och MSB i Sverige.    
 
PRODUKTION  
MAUS Xtin-serien samt MAUS Stixx är tillverkade i en fabrik 
med ISO 9001:2010 certifierat Lednings- och kvalitetssys-
tem. 
 
TRANSPORT & EMBALLAGE  
Transporter sker enligt de senaste logistikkoncepten och 
med minsta möjliga miljöpåverkan. Emballage från fabriken 
återanvänds i högsta grad och externt emballage köps in 
via ISO 14001 certifierade leverantörer. Kunden tar ansvar 
för emballaget.    
 
ÅTERVINNING  
Eheter med utgånget bästföre-datum som ej har aktiverats 
skall returneras till Falkenheim Invest AB för destruktion, 
enligt MSBs bestämmelser. Enheter som aktiverats skall 
returneras till lokal återvinningscentral (ÅVC) och sorteras 
som Sprayburk med innehåll. Återvinningspotentialen har 
blivit utvärderad utifrån rekommendationer från Lidköpings 
Kommuns Miljöförvaltning.     

SAMMANSÄTTNING  
 Agent: 57,5%. PVC: 17,6,6%. Aluminium: 15,3%.Pyro-
teknisk sats: 9,6%   
 
VOLYM/MASSA  
Massan och packningsvolymen har blivit optimerad enligt 
svensk standard SS-EN 13427:2004 (Förpackningar - Till-
lämpning av Europastandarder inom området förpackningar 
och förpackningsavfall).    
 
MILJÖARBETE  
Vi undersöker och utvärderar vår verksamhet och våra pro-
dukter med syfte att ständigt uppnå förbättringar avseende: 
Kostnadseffektivitet, kvalitet, miljöanpassning, förorening-
spotential, energieffektivitet, energiförbrukning, arbetsmiljö 
samt miljöskydd.
  
SVEBRA  
Falkenheim Invest AB är medlemmar i SVEBRA som 
bedriver samråds- och informationsverksamhet för att öka 
kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om 
brandrisk i landet. SVEBRA samarbetar med försäkringsbo-
lag, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), 
Boverket och många andra myndigheter och organisationer.  

OM MAUS XTIN KLEIN 
MAUS Xtin Klein är en handbrandsläckare som bekämpar mindre bränder i initialfasen med en kali-
umbaserad rök som släcker elden. 
 

MAUS™ är ett registrerat varumärke som ägs av Falkenheim Invest AB. Sedan starten 2015 har MAUS saneringsfria brandskyddskoncept blivit en del av utrustningen hos kun-
der som: PostNord, Polisen, Nationella Bombskyddet, Anticimex, Swedish Match, Kronofogdemyndigheten, Sandvik, Stora Enso, Motormännen, Larm-Assistans mfl.  Falkenheim 

Invest AB har sitt säte med lager och kontor i Lidköping, Sverige. Falkenheim Invest S.L. har sitt säte med lager och kontor i Malaga, Spanien.   
 

-- www.mausxtin.com --
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