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INNOVAT
ION MIT TRADITION
A tűzvédelemmel szembeni követelmények a 21. században tovább növekednek és változnak. Itt nem csupán a
tűzoltóhabok teljesítőképességéről és használhatóságáról
van szó, hanem ugyanúgy azok környezetbarát voltáról és
társadalmi elfogadottságáról, valamint a felelős megoldásokkal szembeni megnövekedett igényről is. A tűzmegelőzés és tűzoltás olyan érzékeny és komplex feladat, amely
(különösen az ipari területen) csak a kiforrott termékek
differenciált spektrumával oldható meg.
A vállalat első éveitől – amelyeket az alapító, Dr. Richard
Sthamer személye fémjelzett – egészen a mai napig, a
menedzsment élén a negyedik generációval, a magas színvonalú termék szállítása és a vevők eltérő igényeihez való igazodás volt és maradt a cél. Ez egy olyan út, amelyet az 1886-os
alapítás óta, a hamburgi székhelyről, következetesen a kiváló
habképző és speciális tűzoltóanyagokra összpontosítva
követnek. A vevők megelégedettsége és száma szerte a

világban, valamint a legjobb tűzoltóanyag-gyártók hazai és
nemzetközi szinten legjobb pozíciója, a független, közepes
méretű vállalat sikerének mutatója, immár több mint kilencven
éve.
Cégünk üzletpolitikája a kitartásra irányul, de a vevőinkkel
folytatott kommunikációra és együttműködésre összpontosul. A bizalmas és hosszú távú együttműködés alapját az
egyéni problémamegoldás, a rugalmas segítségnyújtás és
a megbízható szolgáltatás képezi. A kutatásban, a fejlesztésben és a gyártásban a kiegyensúlyozottság és a kiváló
teljesítmény révén a legmodernebb technológiát és minőségbiztosítási rendszert alkalmazzuk, a kitűnő termékek
biztosítása érdekében.
Az, hogy a „Habbal a tűz ellen” (Dr. Sthamer) ma a legjobb
tűzoltóanyag szinonimája, számunkra kötelezettség és
motiváció a jövőre vonatkozóan.

Kutatás és fejlesztés
Cégünk összes termékét saját laboratóriumunkban,
modern elemző eljárásokkal fejlesztjük és felügyeljük,
egészen a gyártásra érett termék elkészültéig.
Az új vagy módosított termékek iránti igényeket, a piac
intenzív megfigyelésével a lehető legrövidebb időn belül
megvalósítjuk. Ennek érdekében folyamatosan egyeztetünk a vevőkkel, a szállítókkal és a kutatóintézetekkel. Az új
termékek kifejlesztéséhez és a termékminőség folyamatos
javításához szakembereink mindig új nyersanyagokat és
eljárási technológiákat keresnek.

Szolgáltatás
• A tűzoltóanyag kiszállítását megelőző és azt követő,
beható műszaki tanácsadás.
• Helyszíni segítség a műszaki problémák megoldásához.
• Speciális, különleges vevői igény szerinti tűzoltóanyag
fejlesztése.
• Oltási kísérletek végzése, akár felhasználó-specifikus
előírások szerint is.
• Termék-oktatások.
• Habképző anyag készletek használhatóságának évenkénti minőségellenőrzése.
• Minta nyújtása habképző anyag készletekből.
• Aktuális műszaki szórólapok kínálása A-tól (habképző
anyagok tárolására és csomagolására szolgáló berendezések) Z-ig (pszeudoplasztikus habképzőanyagok bekeverése).
• Új vagy továbbfejlesztett termékekre vonatkozó
információszolgáltatás.
• 24 órás sürgősségi szolgálat.
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Minőségbiztosítás
Az általunk kínált termékeket és szolgáltatásokat innovációk támogatják. Ebben a munkatársaink motivációja és
szakképzettsége ugyanolyan fontos, mint a kiváló minőségű nyersanyagok és a modern elemzési és gyártási
eljárások használata. Az állandó ellenőrzések biztosítják
azt, hogy kizárólag a normatív meghatározásoknak és
belső, szigorú szabványainknak megfelelő termékek kerüljenek kiszállításra.

Engedélyek
A Dr. Sthamer által gyártott tűzoltóanyag teljesíti a hazai és
nemzetközi szabványok követelményeit, valamint számos
tanúsítóintézet elismerésével rendelkezik.

A vállalat története a 19. századra
nyúlik vissza, amikor Dr. Richard
Sthamer, hamburgi vegyész elhatározta, hogy vegyi- és gyógyszerészeti
termékek gyártására önállósul.
1886 januárjában, az akkori Billwärder
an der Bille-ben, azon a billbrooki ipari
területen, ahol napjainkban is megtalálható.
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1886

A múlt század húszas éveiben történtek az első kísérletek arra, hogy a
tűzoltó készülékekben szaponint
használjanak habképzőként. Ez végül
egy olyan új termékágazatba történő
beszállást jelentett, amelyben a
vállalat
időközben
világszintű
érvényesülést szerzett – a tűzoltó
habképző anyagok gyártása.

Kevéssel később, Erich Sthamer, a
cégalapító fia, meghatározó mértékben hozzájárult a fehérje-levegőshab
kifejlesztéséhez. Az erre vonatkozó
szabadalom 1936-ban került bejegyzésre. Az ezt követő évtizedekben
szabadalmi joggal védett, újonnan
fejlesztett termékek sokasága született.

1920

1936

1950 – 1980

1980 – 2010

MA

Az ötvenes évek elején, Jürgen
Sthamer személyében, a harmadik
generáció lépett be a vállalatba.
Amikor először sikerült szintetikus,
alkoholálló, gél-filmképző habképző
anyagot előállítani, a habképző anyag
gyártásában új korszak köszöntött be.
A hatvanas években további fejlesztések történtek a szintetikus és a proteinalapú habképző anyagok gyártása
területén. A hetvenes években
hatóanyagként mindenekelőtt fluort
kombináltak a proteinalapú habképző
anyagokkal.

A nyolcvanas években, Oswald és
Henning Sthamer személyében, a
negyedik generáció lépett be a cégbe.
Ezt az időt a társaságban a nagy
mértékben növekvő környezettudatosság jellemezte. A cég – módosított
gyártási eljárásokkal és új nyersanyagokkal – környezetbarát habképző
anyagokat fejlesztett ki. Ebből,
1995-ben egy újabb szabadalom
született. A következő lépés az
iránymutató, új, alacsony viszkozitású, alkoholálló habképző anyagok
kifejlesztése volt. Politikai síkon
felgyorsult a belső európai piac
összeolvadása. A határok Közép- és
Kelet-Európa felé történő megnyitásával megnyílt az új piacok szerzésének lehetősége. Ezzel megváltozott a
nemzeti szabványok jelentősége az
európai és a nemzetközi szabványok
javára. A vállalat elkötelezte magát az
aktív szabványozási és testületi
munka mellett.

Világszerte, a vevők egy nagy köre, a
termékek minőségében, a vállalat és
munkatársai kompetenciájában és
megbízhatóságában bízik. A Sthamer
cégnél a jövőben kimagasló helyet fog
elfoglalni az intenzív kutatás és
fejlesztés. A 21. századra kitűzött
célunk: magas minőségű termékek a
tűzvédelem, első osztályú kiszolgálás
a vevők számára, nagyfokú felelősség
a környezettel szemben.
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HOGYAN OLT A HAB
Az égési folyamathoz négy feltétel szükséges: éghető anyag, oxigén, az éghető anyag és az oxigén közötti megfelelő
arány, gyújtóhőmérséklet. Amennyiben ezen feltételek valamelyike hiányzik, nem keletkezik tűz.
Vegyi szempontból az égés egy, a gyújtóhőmérséklet által kiváltott, az éghető anyag és az oxigén között lezajló gyors
lefolyású reakció. A tűz eloltásához az éghető anyagot el kell zárni az oxigén elől vagy az égési hőmérséklet alá kell azt
hűteni. Pont ezt éri el a helyesen alkalmazott tűzoltóhab. A tűzoltóhab használatával a következő hatásokat érjük el:
Elválasztó hatás
A zárt habtakaró elválasztja az égő területet az azt körülvevő levegőtől és megakadályozza további oxigén bejutását
az égő anyaghoz.
Hűtő hatás
A habból kiváló víz elpárolog a lángoknál, ezáltal hőt von el
az égés környezetéből, érezhetően csökken az égő anyag
és az oxigén közötti reakciósebesség. A habból kiváló víz-/
habképző anyag keverék (habképző anyag oldat) lehűti az
égő anyagot.
Takaró hatás
A zárt habtakaró megakadályozza az égő anyag gázkibocsátását, azaz az égő anyagból többé nem jut éghető gáz
az égési zónába. Az égő anyag egyidejű lehűtésével csökken a gőznyomás, ezáltal megszűnnek a gázáttörések és
így a visszagyulladás. A kifolyt, könnyen gázkibocsájtó
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termékek megelőző jellegű habbal borítása segít elkerülni a
környezetet terhelő emissziót, egyidejűleg pedig jelentősen
csökken a tűz kitörésének az esélye.
Kiszorító hatás
A helyiségek, csatornák, berendezésrészek stb. könnyűvagy középhabbal történő elárasztásával kiszorul az égéshez szükséges oxigén és az éghető gáz.
Gát-hatás
A hab csekély hővezető képességének következtében, a
még nem égő vagy már eloltott éghető anyag el van szigetelve a hősugárzástól és a gyújtóforrástól.
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Polimer film
A polimer film a poláros (vízzel elegyedő) szénhidrogének
(pl. alkoholok, ketonok, észterek) AFFF/AR*-rel, pl. Moussol-APS 3%-kal, vagy FFFP/AR-rel történő oltásakor a hab
által tartalmazott polimer filmképzőkből keletkezik. A film
szigetelő védőrétegként, a habroncsoló alkohol és a fölötte
található habtakaró között úszik. A habroncsoló folyadék
ellen hatékonyan védő stabil összefüggő polimer film csak
lágy felhordás esetén képződik.

*

Vízfilm (AFFF-hatás)
A vízfilm a nem poláros (vízzel nem elegyedő) szénhidrogének (pl. ásványi olaj termékek) oltásakor keletkezik. A
habból az égő anyagon egy nagyon vékony, vizes tenzidréteg képződik, amely gyorsabb a habnál és ezáltal annak
különösen jó folyási, tűzoltó és visszagyulladásgátló
tulajdonságot kölcsönöz. A vízréteg a nem habosított
habképző anyag oldatok használata (pl. sprinkler berendezésen, vízágyún, sugárcsövön keresztül történő bevetés)
esetén is képződik. Ott is véd, ahol a hab még nem fedett
le teljesen vagy a habtakaró felszakadt.

FILMKÉPZÉS SORÁN HOGYAN KELETKEZIK AZ OLTÓHAB
Egy adagolóberendezésen keresztül habképző anyag keveredik egyenletesen a vízáramhoz. Az így létrejött habképző
anyag oldat levegővel felhabosodik. Csekély levegőhányad esetén nehéz, nedves hab keletkezik, nagy levegőhányad
esetén középnehéz nedvestől könnyű, szárazig terjedő hab keletkezik. A létrehozott hab volumene minden esetben a
habanyag oldat térfogatának többszöröse.
Hagyományos habképzés
A hagyományos hab előállításnál a víz/habképző anyag
keverék egy, a környezetből levegőt szívó sugárcsőben
felhabosodik.

CAFS-habképzés
A „CAFS” sűrített levegős habosító eljárásnál a habképző
anyag habosítása sűrített levegővel, már a szivattyúnál
történik. Nagy, finom, buborékos hab keletkezik. A bevetés
céljától és a CAFS berendezéstől függően a bekeverési
arány értéke 0,1%...6%.
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A bekeverési arány
A bekevert habképzőanyag-mennyiség és vízmennyiség
közötti arányt adja meg. 3%-os bekeverési aránynál például 97 rész vízzel 3 rész habképző anyag keveredik.
Tűzoltásnál a habképző anyag bekeverése egy bekeverőn
vagy egy, a szivattyú elé kapcsolt bekeverőn keresztül,
vagy a vízszivattyúnál, a lefektetett tömlőben, vagy a telepített habberendezéseknél a habközpontban történik.

A bekeverési arány beállítása/változtatása a bekeverőnél,
vagy a szivattyú elé kapcsolt bekeverőnél a habképző
anyag típustól, tűz fajtájától, égő anyagtól és használt
készüléktől függően 1%...6% között történik. A Sthamex
Class A vagy Sthamex széles tartományú habképző anyag
nedvesítőszerként történő használata esetén, a bekeverési
arány pl. 0,1%-tól kezdődik.

3%-os haboldat:

+

=

Habfajta

+

9l

=

199 l

=

200 l

999 l

=

200 l

10 l

200 l

200 l

200 l

200 l
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Habosítás
• kb. 8-szorosig protein alapú habképző anyagból
(pl. Schaumgeist 3%) készül
• kb. 20-szorosig szintetikus habképző anyagból
(pl. MOUSSOL-FF)

Alkalmazási területek
Kiváló folyóképessége révén, a nehézhab használható úgy
folyadéktűz, mint szilárd anyagok tüzének oltására. A hab
rövid időn belül szétterjed a tűz felületén és légmentesen
lezárja azt.

Jellemzők
Nehéz és viszonylag kis térfogatú finombuborékos,
„nedves” hab. A nehézhab nagyon folyóképes, leégés-stabil, gáztömör és rendkívül jól gátolja a visszagyulladást.
Habképző anyagtól és bekeverési aránytól függően,
nagyon jól tapad a függőleges felületekhez. Tűzoltóhatása
mindenekelőtt az elválasztó- és hűtőhatáson alapul. Az
AFFF- és AFFF/AR-hab esetében, az elválasztó hatást még
a vízfilmvagy polimérfilm-képzés erősíti.

Szilárdanyag tűznél rendkívül előnyös, hogy hozzátapad a
háromdimenziós tárgyakhoz. Ezt a hatást speciális habosító eljárások, pl. „CAFS” támogatják. Megelőző jellegű
használat esetén a nehézhab elnyomja az éghető gázok
emisszióját. Az éghető tárgyakat huzamosabb ideig gáztömör, csillapító és hűtő hatású habréteg borítja. A relatív
nagy súly következtében, a nehézhabbal nagy vetőtávolság érhető el, ami lehetővé teszi a biztonságos távolságból
történő oltást.

A nehézhab a telepített berendezésekben vagy mobil
alkalmazásnál habsugárcsövekben vagy habágyúkban
készül. Az esetlegesen beépített sziták vagy mögéje csatlakoztatott feljavító szakaszok (pl. ráfolyató könyökcső)
hatására a habanyagoldat a beszívott levegővel még
jobban felhabosodik és ezáltal egy „keményebb” finombuborékos hab keletkezik.

A vízfilmet képző habképző anyag, pl. STHAMEX-AFFF,
MOUSSOL-APS, SCHAUMGEIST-FFFP habosítva vagy
habosítás nélküli, vizes oldatként használható pl. repülőtereken, tartályparkokban, a műanyag-feldolgozó és
újrahasznosító iparban, hajókon, On- és Offshore területeken. Ezek a habok alkalmasak a sprinkler és az elárasztó
berendezéseken keresztül történő tűzoltásra. A hab nagy
vízkiválási rátája kedvez a vízfilm képződésnek és ezáltal
erősíti a folyóképességet. A habanyagoldat alacsony
felületi feszültsége szilárd anyagok tüzénél növeli a nedvesítő hatást.
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Habosítás
A 200-szorosig terjedő habosítás elsősorban szintetikus
habképző anyagokkal, pl. STHAMEX-K 1%-kal készül.
Jellemzők
A habosítási értéktől függően, csekély súlyú és nagy térfogatú finombuborékos „nedves” ill. durva buborékos
„száraz” hab keletkezik. Tűzoltóhatása mindenekelőtt az
elválasztó-, hűtő- és kiszorítóhatáson alapul. A középhab
középhabsugárcsőben készül. A habsugárcsőben a beszívott levegő felkavarja a habképzőanyag-oldatot, nyomás
alatt a csőbe szerelt szitára csapja, tovább habosítva. Ilyen
módon, viszonylag rövid időn belül sok, viszonylag
könnyen felépíthető hab keletkezik.
Alkalmazási területek
Széles habosítási tartományának köszönhetően a középhab rendkívül sokoldalúan használható. 50–100-szoros
habosításnál műanyag, parázs és folyadéktüzek ellen,
100–200-szoros habosításnál helyiségek (pl. csatornák,
gödrök/árkok, aknák stb.) elárasztására és minden olyan
helyen használható, ahol az oltás sikere a nagy habmennyiség gyors létrehozásától függ. Középhabbal akár 12 m
vetőtávolság is elérhető, ezáltal, egy aránylag lágy habfelhordás lehetséges. A hab gyorsan szétterjed a tűz felületén, ahol egy zárt, gázt át nem eresztő habtakarót képez.
Poláros folyadékokon, pl. a MOUSSOL-APS LV 1x1

habképző anyaggal (AFFF/AR habképző anyag) rendkívül
gyors tűzoltás érhető el. Az alsó középhab tartományban a
speciális, ipari tűzvédelemre kifejlesztett középhabágyúk
kb. 25–35-szörös habosítással dolgoznak – kb. 35 m
vetőtávolság érhető el.
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Habosítás
A 200-szorosnál nagyobb habosítás – alacsony víz/habképző anyag fogyasztás mellett, pl. STHAMEX F-15 szintetikus habképző anyagból készül.
Jellemzők
Óriási térfogatú, nagyon kis súlyú és nagy térfogatú hab. A
könnyűhab nagyon sok levegőhányadot tartalmaz, ezért
nagybuborékos és rendkívül „száraz”. A nagy térfogat és a
csekély súly következtében a könnyűhabot nem lehet
„vetni”. A tűzoltó hatás túlnyomóan az elválasztó, csillapító
és kiszorító hatáson alapul. Ezeket az oltóhatásokat még az
aránylag nagy habromboló ráta is támogatja. Apró, a nagy
égési hőmérséklet révén azonnal elpárolgó vízcseppek
szabadulnak fel és 1700-szoros vízgőz térfogatot képeznek. A környező levegő megfelelően felhígul és lehűl. A
könnyűhabot könnyűhab generátor állítja elő.
Alkalmazási területek
Teljes oltóhatását a könnyűhab mindenekelőtt zárt térben
fejti ki. A nagyon magas habosítás révén ezzel a habbal
egészen nagy helyiségeket, pl. repülőgép hangárokat vagy
raktárcsarnokokat lehet nagyon rövid idő alatt teljesen
elárasztani. A habban található víz hányada annyira
csekély, hogy messzemenően elkerüli a vízkár keletkezé-

sét. Megelőzésként használva a könnyűhab kiszorítja az
éghető gázokat, és hatékony védelmet nyújt a lángok és a
hőség behatása ellen.

„Inside Air Foam System” – könnyűhab rendszer, zárt
helyiségek számára
Egy olyan könnyűhabos eljárásról van szó, amelyik zárt
helyiségekben – pl. raktárcsarnokokban vagy hajógépházakban – habgerjesztésre szolgál tűz esetén, 1000 ˚C-ig
terjedő forró, korommal teli égési gázok ellen. Ehhez az
alkalmazáshoz, speciálisan kifejlesztett könnyűhab generátorok és különösen füstgáz- és hőmérséklet-stabil könnyűhabképző habképző anyagok léteznek.

Tartósság
A Dr. Sthamer habképző anyagok az
eredeti csomagolásban és a tárolási
előírások betartása mellett sok évig,
gond nélkül eltarthatók. A +50 ˚C és
az adott habképző anyag fagypontja
közötti
hőmérsékletingadozások,
ugyanúgy nem befolyásolják a
minőséget, mint ahogy, a rövid időre
történő megfagyás és kíméletes
felolvadás sem.
Fagyállóság
Abban az esetben szükséges a habképző anyag fagyállósága, amennyiben
huzamosabb ideig tartó bevetéssel
vagy fagypont alatti tárolással kell
számolni.
Keverhetőség, egyéb habképző
anyagokkal
A protein alapú habképző anyagokat
tilos szintetikus habképző anyagokkal
keverni! Ezzel szemben, az azonos
fajtájú habképző anyagokat, közvetlenül a felhasználás előtt, egymással
bármilyen arányban lehet keverni.
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*

Az elhasznált habképző anyag készlet
feltöltésekor ajánlatos laboratóriumunkban kompatibilitási vizsgálatot
végeztetni. További adatokért kérjük,
szíveskedjen elolvasni az adott termékek adatlapjait.
Fiziológiai tulajdonságok
A Dr. Sthamer habképző anyagok,
fiziológiai szempontból ártalmatlanok.
Rendeltetésszerű használat esetén nem
várható egészségkárosodás. További
információért kérjük, szíveskedjen
elolvasni a biztonsági adatlapokat.
pH-érték
A pH-érték változása a minőség
változását jelezheti. Amennyiben a
pH-érték erősen leesik, idő előtti
öregedés és az oltásteljesítmény
elvesztése lehet a következmény.
Gyakorlás/kipróbálás
Gyakorlatozásnál és kipróbálásnál
kövesse a helyi munka-, környezet- és
tűzvédelmi előírásokat.

Környezeti tulajdonságok
A környezeti tulajdonságok nagyon
fontosak, ugyanis a habok többnyire
burkolatlan
felületeken
kerülnek
bevetésre és a habképzőanyag-oldat
bejuthat a környezetbe. A Dr.
Sthamer-féle habképző anyagok
biológiailag jól/nagyon jól lebomlanak
– kivéve a fluor tartalmú alkotóelemeket, amelyek biológiailag nem bomlanak le teljesen.
Viszkozitás
A habképző anyag viszkozitása a
felszívó vezetékek, habképző anyag
szivattyúk és bekeverő berendezések
tervezésénél, az eltérő hőmérsékleteken, állandó bekeverési arány érdekében fontos. Az alkalmazási hőmérséklettől függően szivattyús bekeverés
lehet szükséges. Ez különösen a
pszeudoplasztikus habképző anyagokat érinti.
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Tűzállóság
A tűzállóság a hab lángbehatással és
hősugárzással szembeni ellenállóképességét fejezi ki.
Öregedési folyamat
Az öregedési folyamat megítélése a
szerint történik, hogy mennyi ideig
van visszatartva a habban lévő
habképzőanyag-oldat, azaz hogy
milyen lassan vagy milyen gyorsan
szárad ki a hab. Mértékegységként a
víznegyedelési ill. vízfelezési idő
szolgál.
Filmképzés
A képződő film lehet:
• polimer film
• vízfilm
Folyóképesség
A folyóképesség a habnak azon
képessége, hogy gyorsan szétterül az
égő felületen. Tűzoltásnál gyors
eredményt biztosít.

Gáztömörség
A hab gáztömörsége elnyomja az
éghető gázok kilépését a már eloltott
vagy megelőző intézkedésként előre
habbal beborított, éghető folyadékokból. Ez megakadályozza a visszagyulladást ill. tűzkitörést.

Poláros folyadékok oltásánál alkoholálló habokat szükséges használni.

Tapadóképesség
A hab tapadóképességére azért van
szükség, hogy a falakat és a terjedelmes égő anyagot is be tudja borítani,
valamint csillapító hatást és hűtést
tudjon végezni.

Tengervíz ellenállás
A tengerjáró hajókon, tengeri kikötőkben és offshore területen is használó.
A habra, ill. annak tűzoltási tulajdonságaira nincs negatív hatással, sem a
kezelt ipari, sem pedig a folyó- és
sósvíz.

Oltásteljesítmény
A hab oltásteljesítménye lényegesen
függ a fenti kritériumoktól. Az oltásteljesítmény megállapítása az érvényes
szabványok (pl. EN 1568) szerinti
tűzoltási próbák segítségével történik.
Elegyíthetőség
Tűzoltóbevetésen eltérő habképző
anyagokból előállított habok kerülhetnek egyidejűleg felhasználásra.

Por-kompatibilitás
A Sthamer tűzoltóhabok alkalmasak a
habtűrő oltóporral történő kombinált
használtra.

Víznegyedelési/vízfelezési idő
A vízvisszatartási időt jelöli arra az
időszakra vonatkozóan, amelyben
újra kiválik a habban (víz/habkeverékben) lévő víz 25%-a, ill. 50%-a (lásd
az öregedést).

Tulajdonság
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A terméktulajdonságok áttekintése
Termékek

Habfajta

Fluormentes

Schaumgeist

N

Fluor Schaumgeist

N

Schaumgeist – FFFP

N

Schaumgeist – FFFP/AR

P

Schaumgeist – OMEGA

N

Moussol – APS

P

Moussol – APS LV

N

Moussol – FF

P

Sthamex

N

Sthamex – AFFF

N

Sthamex – class A

N

Schaumgeist

Fluor-Schaumgeist

±
±

Schaumgeist-FFFP

±
±

±
±

Schaumgeist-FFFP/AR Schaumgeist-OMEGA

±

±

≤

Viszkozitás
0

*

≤
≤
≤

≤
≤
≤

≤
≤
≤

≤
≤
≤

Moussol-APS F-15

Moussol-APS 3%/1x3

±

±

Moussol-APS LV 1x1

Moussol-APS LV 1x3

±

Moussol FF

±

-15 °C

≤
≤
≤

Moussol-APS LV 3x3

≤
≤
≤

–5°C/–15°C

Sthamex-AFFF 1 %

Sthamex-AFFF 3 %

±

°

°

≤
≤
≤

±

°

°

°

°

≤
≤
≤

Sthamex-AFFF 6 %

Sthamex- Class-A

Sthamex-K 1 %

±

±

±

°

°

°

≤
≤
≤

Sthamex F-6/F-15

±
±

°

≤
≤
≤

°

Sthamex F-20/F-25

Sthamex-ultraWet

Gyakorlóhab-U

Gyakorlóhab-N

≥

±

°

≤
≤
≤

°

≤
≤
° ≤

±

±

°

°

≤

≤

≤
≤

Viszkozitás
0

Megjelenés: 2010 május. Változtatás/nyomtatási hiba jogát fenntartjuk.
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