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Termékjellemzők 

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 egy határfelü-

let- és felületaktív hatóanyagokon alapuló szintetikus, 

vízfilmképző habanyag. Speciális fluorkomponensek, 

felületaktív komponensek és fagyálló jellemzik az 

igen jó teljesítményű termék felépítését és nagyon jó 

tűzoltó tulajdonságait. 

A legújabb C6 technológia felhasználása révén a tar-

talmazott fluorkomponensek tekintetében a STHA-

MEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 megfelel az Európai 

Unió 757/2010 számú rendeletének (POP-rendelet). 

 

Tulajdonságok 
A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 nagyon jó ne-

héz- és középhabot képez, és vízfilmképző és 

visszagyulladás-gátló összetevői révén megteremti a 

gyors és maradandó tűzoltás feltételeit, különösen a 

B osztályú tüzek oltásánál. A vízfilmet a habból kilépő 

és rendkívül gyorsan terjedő habképzőanyag-oldat 

képezi. Ez erősíti az oltásteljesítményt, a folyóképes-

séget és a speciális visszagyulladás-állóságot. Az ol-

tási idő lerövidül, a tűzfészek lehűl. A vízfilm ott is olt, 

ahol a tűzfelületet a hab csak feltételesen fedi, ill. 

megakadályozza a visszagyulladást ott, ahol a hab-

takaró felszakad. A hab stabil, és a vízfilmmel kom-

binálva a tűzfelületet tartósan gázmentesen lefedi. 

A hab sűrűségének köszönhetően hosszú vetőtáv ér-

hető el. A hab olajtaszító, azaz nem telítődik az 

anyaggal, ezáltal különösen alkalmas a „Sub-

Surface” – felszín alatti – habosításra. A műanya-

gokat egyenletesen fedi be, és intenzíven benedve-

síti. Szénhidrogénekre a STHAMEX®-AFFF ICAO C 

3% F-15 habosítatlan vizes oldatként közvetlen fel-

hordásra (pl. vízágyúkon, sprinklereken, elárasztókon 

keresztül) alkalmazható. 

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 nem alkalmas 

poláros oldószereken (alkoholokon) történő haszná-

latra. 

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 nem tartalmaz 

szilikont. 

 

Alkalmazás 

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 az összes mo-

bil és fixen telepített nehézhab készülékkel és beren-

dezéssel történő nehézhab készítésre, különösen B 

osztályú tüzek oltására van tervezve. A STHAMEX®-

AFFF ICAO C 3% F-15 habosítatlan vizes oldatként 

közvetlen felhordásra (pl. vízágyúkon, sprinklereken, 

elárasztókon keresztül) alkalmazható. Nehézhab ké-

szítéséhez a tűzivízzel történő bekeverési arány 3%.  

A tengeri vagy sós víz használata ugyanúgy nem be-

folyásolják a kiváló oltóképességet, mint az előkészí-

tett (habroncsoló adalékokat nem tartalmazó) ipari 

vízzel történő felhasználás. A használat súlypontjait 

az ásványiolaj- és a petrokémiai ipar, a repülőterek 

 

 

 

és az On- és Offshore-területek, továbbá a műanyag-

és újrahasznosító és feldolgozó üzemek, újra feldol-

gozó berendezések, valamint minden olyan terület 

képezik, ahol rövid idő alatt nagy tűzterhek gyors és 

biztos oltása válhat szükségessé. 

Vízfilmképző fluor összetevői révén a STHAMEX®-

AFFF ICAO C 3% F-15 habosítatlan oldatként, pl. 

vízágyúkkal, szórófejes sugárcsövekkel és sprinkler- 

vagy elárasztó-berendezésekben, vízpermetező be-

rendezésekben is használható.  

Elektromos berendezések oltásánál figyelembe kell 

venni a DIN/VDE-0132 előírásait, vagy a megfelelő 

nemzeti szabványokat. 

 

Környezetvédelem 

A termékeinkben használt alapanyagok egyike sincs 

tilalmi listán. Habképző anyagaink megfelelnek a leg-

újabb környezetvédelmi szabályozásoknak, mint pl. a 

850/2004/EK rendeletet módosító 757/2010/EU ren-

delet. A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 meg fog 

felelni a környezetvédelmi ügynökség által javasolt, 

rövidesen hatályba lépő hosszú láncú perfluor-alkil-

karboxilátokra vonatkozó „SNUR” rendeletnek is 

 

Keverhetőség 

Közvetlen felhasználásnál:  

Azonnali felhasználás esetén a STHAMEX®-AFFF 

ICAO C 3% F-15 bármilyen arányban keverhető 

hasonló fajtájú habokkal.    

Tárolásnál:  

Feltöltés előtt laboratóriumunkban meg kell vizsgál-

tatni a STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 készlet 

minőségét. 

Tárolás esetén a STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-

15-öt nem ajánlott más AFFF habképző anyagokkal 

keverni.  

Szintetikus habképző anyagokkal:  

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15-öt semmi eset-

re sem szabad protein alapú, több területen hasz-

nálható vagy alkoholálló AFFF habképző anyagokkal 

keverni!  

Más oltóhabokkal:  

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 felhasználásá-

val készült hab bevetésen jól tűri az összes más 

készre kevert tűzoltó habot.  
  

Portűrő képesség 

A STHAMEX® -AFFF ICAO C 3% F-15 a habot tűrő 

oltóporral történő kombinált használatra alkalmas.  
 

Csomagolás 

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 műanyag 

kannában, műanyag hordóban és műanyag IBC 

tartályban kapható. 
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Tárolás 

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 zárt eredeti cso-

magolásban és korrózióálló műanyag vagy nemesacél 

tárolóedényben hosszú ideig tárolható. 

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 hatékonyságát 

nem befolyásolja sem a magas hőmérséklet (+50 °C-

ig), sem az átmeneti, megadott fagyállósági határ alatti 

hőmérsékleten történő megfagyás. (Lásd a szintetikus 

habképző anyagok tárolására vonatkozó TM 014 mű-

szaki adatlapot). Készletkiegészítés esetén javasolt a 

még meglévő készlet minőségét nálunk végzett labora-

tóriumi vizsgálattal ellenőrizni. 

Élettartam 

Megfelelő tárolás (lásd TM 014) esetén a STHA-

MEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 élettartama >10 év.  
 

Típusvizsgálat 

A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 a következő 

szabványok szerint lett az A + B tűzosztályokra 

alkalmas tűzoltóanyagként bevizsgálva: 
 

 

ICAO Airport Services Manual 
Nehézhab – C szint 

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

Ajánlott bekeverési arány 3% Nehézhab nem poláros folyadékok 

Habosítás* 
(EN 1568 szerint) 5 – 10x Nehézhab* 

Víznegyedelési/vízfelezési idő 
(EN 1568 szerint) 2 – 4 perc 4 – 8 perc Nehézhab* 

Szín színtelentől sárgáig  

pH-érték 20 °C-on 6,5 – 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,030 ± 0,02 g/ml  

Üledék üledékmentes  

Felületi feszültség/terjedés < 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 < 30 mm²/sec  

Környezetterhelés A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 fiziológiailag ártalmatlan, és a biológiailag 
lebonthatatlan fluorkomponensek kivételével biológiailag nagyon jól lebomlik. A biz-
tonsági adatlap további információkat tartalmaz. 
Környezetvédelmi okokból javasoljuk, hogy az AFFF habképző anyagokkal végzett 
oltásgyakorlatokat/teszteket korlátozzák az okvetlenül szükséges minimumra. 

Különleges megjegyzés A STHAMEX®-AFFF ICAO C 3% F-15 rendeltetésszerű használata esetén nem vár-
ható egészségkárosodás. Az oltásgyakorlatokat és teszteléseket egyeztetni kell a 
helyi hatóságokkal. 
Amikor nehéz- vagy középhabot szór személyekre, kérjük, vegye figyelembe, hogy 
a habban nem lehet lélegezni. További adatokért 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 

 

Forgalmazó: 
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