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Termékjellemzők 
A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 egy felületaktív ható-

anyagokon alapuló szintetikus, vízfilmképző hab-

anyag. Fluorkomponensek, habstabilizátorok és 

fagyállóanyag jellemzik ennek a kiemelkedő ter-

méknek a felépítését. A legmodernebb C6 tech-

nológiának köszönhetően a STHAMEX®-AFFF 3% 

F-15-ben található fluorkomponensek teljes mértékben 

eleget tesznek az EU 757/2010 irányelvnek.  

  

Tulajdonságok 
A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 nagyon könnyen habot 

képez, nehéz- és középhabként egyaránt használható. 

A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 filmképző és vissza-

gyulladást gátló komponensei rendkívül gyors és ha-

tékony tűzoltást biztosítanak, különösen a B osztályú 

tüzek oltásánál. A haboldatból képződő vízfilm rend-

kívül gyorsan szétterjed, segíti a hab folyóképességét 

és a visszagyulladással szembeni ellenállását. Ezáltal 

lerövidül az oltási idő, és a tűzfészek lehűl. A vízfilm 

ott is olt, ahol a tűzfelületet a hab csak feltételesen 

fedi, ill. megakadályozza a visszagyulladást ott, ahol 

a habtakaró felszakad. A hab stabil, és a vízfilmmel 

kombinálva egy tartós és légmentesen záró réteget 

képez az éghető felületen. A nagy habsűrűségnek 

köszönhetően nagy vetőtávolságot lehet elérni. A hab 

olajtaszító, azaz nem telítődik az anyaggal, ezáltal 

különösen „Sub-Surface” – felszín alatti – oltásra 

alkalmas. A műanyagokat egyenletesen fedi be, és 

tartósan benedvesíti. A szénhidrogén termékekre a 

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 habosítatlan vizes oldat-

ként is felhordható vízszórókon, sugárcsöveken, 

vagy sprinkler, ill. árasztó berendezéseken ke-

resztül.  

A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 nem alkalmas poláros 

oldószereken, pl. alkoholokon történő használatra.  

A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 nem tartalmaz szilikont.  

  

Felhasználás  
A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 habképző 3%-os beke-

verés mellett nehéz- és középhabként A és B osz-

tályú anyagok tüzének, speciálisan égő műanyag és 

kőolajtermékek oltására alkalmas, a kereskedelem-

ben szokásos berendezések és készülék segít-

ségével. A habosítatlan STHAMEX®-AFFF 3% F-15 

oldat használható vízágyúkkal, sprinklerekkel vagy 

elárasztó berendezésekkel. A tengervíz, brakkvíz és a 

kezelt ipari víz nem befolyásolja a kimagasló telje-

sítményt. 

 

A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 felhasználási területei: 

petrolkémiai ipar, repülőterek, tengerparti és tengeri 

területek. Használják továbbá a műanyag feldolgozó 

és hulladék újrahasznosító iparban és általánosság-

ban ott, ahol nagy tűzterhelést kell a lehető legrövidebb 

időn belül biztonságosan eloltani. 

Elektromos berendezések oltásánál figyelembe kell 

venni a DIN/VDE-0132, vagy ezzel egyenértékű helyi 

előírásokat.  

  

Környezetvédelem 
A termékeinkben használt alapanyagok egyike sincs 

tiltólistán. Habképző anyagunk megfelel a legújabb 

környezetvédelmi előírásoknak (pl. a 850/2004 EK 

rendeletet módosító 757/2010 EK rendelet). Megfelel 

a Környezetvédelmi Ügynökség által hosszú láncú 

perfluoralkil-karboxilátra javasolt, a kellő időben életbe 

léptetendő jelentős új felhasználási szabályoknak 

(SNUR).  

  

Keverhetőség 

Közvetlen felhasználásnál: 

Azonnali felhasználás esetén a STHAMEX®-AFFF 3% 

F-15 bármilyen arányban keverhető a hasonló hab-

képző anyagokkal.  

Tárolásnál: 

Amennyiben a meglévő STHAMEX®-AFFF 3% F-15 

készletüket fel szeretnék tölteni, javasoljuk, hogy a 

régebben vásárolt habanyagot összekeverés előtt 

laborunkban vizsgáltassák felül.  

A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 keverése más hasonló 

AFFF habképző anyagokkal hosszú távú tárolás ese-

tén nem ajánlott.  

Más szintetikus habképző anyagokkal: 

A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 keverése szintetikus 

mosószerekkel, alkoholálló vagy fehérjehab-koncent-

rátumokkal TILOS.  

Más tűzoltó habokkal: 

Bevetésen a STHAMEX®-AFFF 3% F-15 jól tűri az 

összes más készre kevert tűzoltó habot.   

 

Portűrő képesség 
A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 a habot tűrő oltóporral 

történő kombinált használatra alkalmas. 

 

Csomagolás 
A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 műanyag kannában, 

műanyag hordóban és műanyag IBC tartályban 

kapható. 
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Tárolás 
A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 zárt eredeti cso-

magolásban és korrózióálló műanyag vagy 

rozsdamentes acél tárolóedényekben hosszú 

ideig tárolható. Hatékonyságát nem befolyá-

solja sem a magas hőmérséklet (+50 °C-ig), 

sem az átmeneti, megadott fagyállósági határ 

alatti hőmérsékleten történő megfagyás (lásd a 

TM 014 „Szintetikus habképző anyagok táro-

lása” műszaki tájékoztatót). A habanyag készlet 

újrafeltöltése előtt laboratóriumunkban ellenő-

riztesse a készlet minőségét. 

 

Eltarthatóság 
Az előírásoknak megfelelő tárolás esetén a 

STHAMEX®-AFFF 3% F-15 eltarthatósága >10 

év (lásd a TM 014 „Szintetikus habképző anya-

gok tárolása” műszaki tájékoztatót). 

 

Típusvizsgálat 
A STHAMEX®-AFFF 3% F-15  a következő 

szabványok szerint lett az A + B tűzosztályokra 

alkalmas tűzoltóanyagként bevizsgálva:  
   

 

Tanúsítvány száma: KB-290/14 

EN 1568-3 (heptán): IB/IB 
EN 1586-1: középhab 

 

ICAO Airport Services Manual 
nehézhab – B szint 

 

IMO MSC. 1/Circ. 1312 nem poláros 
(heptán) 

 

Fizikai tulajdonságok és műszaki adatok, STHAMEX®-AFFF 3% F-15 

Ajánlott bekeverési arány 3% Nehézhab nem poláros folyadékok 
3% Középhab nem poláros folyadékok 

Habosítás* 
(EN 1568 szerint) 

5 – 10x Nehézhab* 
60 – 120x Középhab* 

Víznegyedelési/vízfelezési idő* 
(EN 1568 szerint) 

2 – 4 perc 4 – 8 perc Nehézhab* 
1 – 3 perc  3 – 5 perc Középhab* 

Szín színtelentől sárgáig  

pH-érték 20 °C-on 6,5 - 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,040 ± 0,02 g/ml  

Üledék nincs  

Felületi feszültség / terjedési 
együttható 

< 17,0 mN/m > 3 mN/m (ciklohexán) 

Fagyállóság –15 °C  

Viszkozitás   20 °C-on < 10 mm²/sec 
    0 °C-on < 20 mm²/sec 
–15 °C-on < 50 mm²/sec  

Környezetterhelés A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 fiziológiailag ártalmatlan, és a biológiailag teljesen 
lebomlik. A fluorkomponensek nem bomlanak le maradéktalanul. További informá-
ciókért lásd az anyag biztonsági adatlapját.  

Különleges megjegyzés A STHAMEX®-AFFF 3% F-15 rendeltetésszerű használata esetén egészségkáro-

sodás nem várható. Az oltási gyakorlatokat és teszteket a helyi hatóságokkal egyez-
tetni kell. Amennyiben habot szórnak személyekre, figyelembe kell venni azt, hogy 
a habban nem lehet lélegezni. További információért lásd a biztonsági adatlapot. 

 * A készülék típusától és az üzemi nyomástól függően a gyakorlatban eltérhet.  
  

 

Gyártó:  

Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG 

22113 Hamburg/Germany, Liebigstraße 5 
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