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Termékjellemzők 
A STHAMEX®-Performance 1% F-10 egy új, fluor-

mentes, newtoni, szintetikus tűzoltó habképző 

anyag. A kőolajtermékekre történő közvetlen 

felhordásra lett kifejlesztve. 

A STHAMEX®-Performance 1% F-10 a felület- és 

illesztőfelület-aktív összetevők új generációján, 

habstabilizátorokon és fagyálló összetevőkön ala-

pul. Nagyrészt fenntartható nyersanyagokból állít-

ják elő. Ennek eredményeként a STHAMEX®-

Performance 1% F-10 biológiailag könnyen lebont-

ható. Nem tartalmaz fluort vagy szilikont. 

 

Tulajdonságok 
A STHAMEX®-Performance 1% F-10 kifejezetten a 

nem poláros folyadékokon keletkezett, kiterjedt tü-

zek nagyon gyors és hatékony eloltására szolgál. 

Jól habosítható, és kiváló minőségű nehézhabot 

képez. 

Speciális formulája csökkenti az emulzióképződést 

üzemanyaggal, és lehetővé teszi a hab közvetlen 

alkalmazását kőolajtermékeken. A finom buborék-

struktúra és a kompakt habtakaró csökkenti a 

visszagyulladás veszélyét a már eloltott területe-

ken. 

A STHAMEX®-Performance 1% F-10 típusvizsgá-

latát és tanúsítását egy akkreditált és független in-

tézet DIN EN 1568-3 (nehézhab) szerint végezte el. 

A STHAMEX®-Performance 1% F-10 jelentősen 

csökkenti a víz felületi feszültségét, ezért nedve-

sítőszerként történő használatra alkalmas. 
 

Alkalmazás 
A STHAMEX®-Performance 1% F-10 az összes 

szokásos nehézhab berendezéssel és fixen telepí-

tett berendezéssel az A + B (nem poláros) osztályú 

tüzek oltására szolgál. A fixen telepített berende-

zéssel történő használathoz előzetes tesztelés 

ajánlott. Ilyen alkalmazásokhoz szakszerű, projekt-

hez kötött tanácsadást kínálunk, a releváns para-

méterek, szabványok és szabályozások figyelembe 

vételével. Friss víz használatánál a bekeverési 

arány 1%. A STHAMEX®-Performance 1% F-10 

alacsony viszkozitása lehetővé teszi az összes szo-

kásos bekeverő és adagoló rendszerben történő 

használatot, a –10 °C-os legalacsonyabb alkalma-

zási hőmérsékletig. A veszélyes emisszió megelő-

zése érdekében a kiömlött üzemanyagot be kell ta-

karni STHAMEX®-Performance 1% F-10 habbal.  

 

 

A habtakaró megakadályozza a gáz párolgását, a 

veszélyes gázok terjedését és meggyulladását. 

Elektromos berendezések közelében történő hasz-

nálat esetében figyelembe kell venni a DIN/VDE-

0132 előírásait, vagy a megfelelő nemzeti szabvá-

nyokat. 

 

Környezetvédelem 
A termékeinkben használt nyersanyagok egyike 

sincs tilalmi listán. Habképző anyagaink megfelel-

nek a legújabb környezetvédelmi szabályozások-

nak, mint pl. a 850/2004/EK rendeletet módosító 

757/2010/EU rendelet. A STHAMEX®-Performance 

1% F-10 meg fog felelni a környezetvédelmi ügy-

nökség által javasolt, rövidesen hatályba lépő 

hosszú láncú perfluor-alkil-karboxilátokra vonat-

kozó „SNUR” rendeletnek is. 
  

Kompatibilitás 
Azonnali felhasználásnál:  

A STHAMEX®-Performance 1% F-10-et még azon-

nali felhasználás esetén sem szabad más hab-

képző anyaggal keverni! 

Tárolásnál: 

A STHAMEX®-Performance 1% F-10-et nem sza-

bad más habképző anyaggal keverni. 

Más szintetikus habképző anyagokkal: 

A STHAMEX®-Performance 1% F-10-et nem sza-

bad protein alapú, AFFF, AFFF/AR vagy detergens 

habanyaggal keverni! Még a legkisebb mennyiség 

is tönkre teheti a terméket. 

Más oltóhabokkal: 

A STHAMEX®-Performance 1% F-10-zel készített 

hab más készre kevert habbal együtt használható. 

 

Portűrő képesség 
A STHAMEX®-Performance 1% F-10 alkalmas a 

habtűrő oltóporokkal történő kombinált használatra. 

 

Csomagolás 

A termék műanyag kannában, műanyag hordóban 

és műanyag IBC tartályban kapható. 
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Tárolás 
A STHAMEX®-Performance 1% F-10 zárt eredeti cso-

magolásban és korrózióálló műanyag vagy rozsdamen-

tes acél tárolóedényekben hosszú ideig tárolható. 

A STHAMEX®-Performance 1% F-10 hatékonyságát 

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

sem a megadott fagyállósági határ alatti hőmérsékleten 

történő átmeneti megfagyás (lásd a „Szintetikus hab-

képző anyagok tárolása” témájú TM 014 műszaki tájé-

koztatót). 

Készletkiegészítés esetén javasoljuk, hogy a még meg-

lévő készlet minőségét először vizsgáltassa be labora-

tóriumunkban. 

 

 Eltarthatóság 

A  STHAMEX®-Performance 1% F-10 eltartható-
sága >10 év, az előírásoknak megfelelő tárolás 
esetén (lásd a TM 014 „Szintetikus habképző anya-
gok tárolása” műszaki tájékoztatót). 
 

Típusvizsgálat 
A STHAMEX®-Performance 1% F-10 a következő 
szabványok szerint lett az A + B tűzosztályokra 
alkalmas tűzoltóanyagként bevizsgálva: 

 

Tanúsítvány száma: KB-25/20 

EN 1568:2018-3 (heptán): IIIB/- 
EN 1586:2018-1: középhab 
EN 1568:2018-2: könnyűhab 

 

 
 

Fizikai tulajdonságok és műszaki adatok, STHAMEX®-Performance 1% F-10 

Ajánlott bekeverési arány 0,1–0,3% Nedvesítő szer szilárd anyagok 
0,5–1% Nehézhab nem poláros folyadékok 
1% Középhab nem poláros folyadékok 
1% Könnyűhab nem poláros folyadékok 

Habosítás* 
(EN 1568 szerint) 

6 – 10x Nehézhab* 
60 – 120x Középhab* 
400 – 800x Könnyűhab* 

Víznegyedelési/vízfelezési idő 
(EN 1568 szerint) 

2 – 4 perc 4 – 8 perc Nehézhab* 
1 – 3 perc 3 – 5 perc Középhab* 
2 – 4 perc 4 – 6 perc Könnyűhab* 

Szín színtelentől sárgáig  

pH-érték 20 °C-on 6,5 – 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,070 ± 0,02 g/ml  

Üledék üledékmentes  

Fagyállóság –10 °C  

Viszkozitás   20 °C-on < 40 mm2/sec 
    0 °C-on < 100 mm2/sec 
–10 °C-on < 300 mm2/sec 

Környezetterhelés A STHAMEX®-Performance 1% F-10 fiziológiailag ártalmatlan és biológiailag teljesen 
lebomlik. További információkért lásd az anyag biztonsági adatlapját. 

Különleges megjegyzés A STHAMEX®-Performance 1% F-10 rendeltetésszerű használata esetén egészség-
károsodás nem várható. Az oltási gyakorlatokat és teszteket a helyi hatóságokkal 
egyeztetni kell. 
Amennyiben habot szórnak személyekre, figyelembe kell venni, 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 
 

Forgalmazó: 
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