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Termékjellemzők 

A STHAMEX® 3% F-15 egy felületaktív hatóanya-

gokon alapuló habanyag. A felületaktív komponen-

sek, stabilizátorok és fagyálló kombinációja haté-

kony tűzoltóanyagot biztosítanak. 

 

Tulajdonságok 

A STHAMEX® 3% F-15 nagyon jól habosítható.  

A bekeverési aránytól függően egy nehéz-, nedves 

és folyóképes hab, vagy száraz könnyűhab képez-

hető. A STHAMEX® 3% F-15 nehéz-, közép- és 

könnyűhabként használható. 

A STHAMEX® 3% F-15 biztosan oltja a tüzet és az 

égő felületen légmentesen záró takarót képez – 

ellenáll a sugárzott hőnek, gáznak és szélnek, ami 

jelentősen csökkenti a visszagyulladás veszélyét.  

A STHAMEX® 3% F-15 jelentősen csökkenti a víz 

felületi feszültségét, ezért nedvesítőszernek is 

kiváló. A STHAMEX® 3% F-15 teljesíti a DIN EN 

1568 követelményeit. 

 

Alkalmazás 

A STHAMEX® 3% F-15 az összes kapható tűzoltó 

felszereléssel és rendszerrel történő nehéz-, kö-

zép- és könnyűhab készítésre alkalmas, és az A és 

B osztályú tüzek oltására használható. A beke-

verési arány – felhasználástól függően – 2% és 3% 

között van. Nedvesítőszerként, pl. rosszul nedve-

síthető anyagok (pl. pamut, barnaszén, szénpor 

stb.) tüzének oltására történő használat esetén a 

bekeverési arány 0,5% – 1%.  

A STHAMEX® 3% F-15 kiváló hatékonyságát nem 

befolyásolja sem a tengervíz használata, sem a 

brakkvízzel vagy az előkészített ipari vízzel történő 

felhasználás. A STHAMEX® 3% F-15 felhasználá-

sával készített nehéz- és középhab szabadtéren, 

valamint épületekben, ipari létesítményekben és 

hajófedélzeteken történő zárttéri tűzoltáshoz egy-

aránt használható. Könnyűhabként prevenciós 

céllal teljes helyiségek elárasztására, vagy éghető 

gáz/levegőkeverék tartályokból, boltozatokból, cső-

árkokból stb. történő kiszorítására használható.  

 
 

Környezetvédelem 

A termékeinkben használt alapanyagok 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® 3% F-15 meg 

fog felelni a környezetvédelmi ügynökség által ja-

vasolt, rövidesen hatályba lépő hosszú láncú 

perfluor-alkil-karboxilátokra vonatkozó „SNUR” ren-

deletnek is. 

 

Keverhetőség 

Közvetlen felhasználásnál:  

Azonnali felhasználás esetén a STHAMEX® 3% 

F-15 bármilyen arányban keverhető hasonló fajtájú 

habokkal.    

Tárolásnál:  

Tárolás esetén a STHAMEX® 3% F-15-öt nem sza-

bad más szintetikus Class A habképző anyagokkal 

keverni.  

Szintetikus habképző anyagokkal:  

A STHAMEX® 3% F-15-öt semmi esetre sem 

szabad AFFF, alkoholálló AFFF vagy protein alapú 

habképző anyagokkal keverni!  

Más oltóhabokkal:  

A STHAMEX® 3% F-15 felhasználásával készült 

hab bevetésen jól tűri az összes más készre kevert 

tűzoltó habot.  
  

Portűrő képesség 

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

történő kombinált használatra alkalmas.  
 

Csomagolás 

A STHAMEX® 3% F-15 műanyag kannában, mű-

anyag hordóban és műanyag IBC tartályban 

kapható. 
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Tárolás 

A STHAMEX® 3% F-15 zárt eredeti csomagolásban 

és korrózióálló műanyag vagy nemesacél tároló-

edényben hosszú ideig tárolható. Minőségét nem 

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

sem az átmeneti, megadott fagyállósági határ alatti 

hőmérsékleten történő megfagyás.  

 

Élettartam 

Megfelelő tárolás (lásd TM 014) esetén a STHAMEX® 

3% F-15 élettartama >10 év.  
 

Típusvizsgálat 

A STHAMEX® 3% F-15 a következő szabványok 

szerint lett az A + B tűzosztályokra alkalmas 

tűzoltóanyagként bevizsgálva: 

 

Tanúsítvány száma: KB-211/208 

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

 

IMO MSC/Circ. 670 könnyűhab 

 
 

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

Ajánlott bekeverési arány 0,5-1% nedvesítőszer szilárd anyagok 
3% nehézhab szilárd anyagok + nem poláros folyadékok  
3% középhab szilárd anyagok + nem poláros folyadékok 
3% könnyűhab szilárd anyagok + nem poláros folyadékok 

Habosítás* 
(EN 1568 szerint) 

6 – 12 nehézhab* 
60 – 140 középhab* 
500 – 1000 könnyűhab* 

Víznegyedelési/vízfelezési idő 
(EN 1568 szerint) 

5 – 10 perc 10 – 20 perc nehézhab* 
6 – 12 perc 12 – 20 perc középhab* 
5 – 10 perc 10 – 20 perc könnyűhab* 

Szín színtelentől sárgáig  

pH-érték 20 °C-on 6,5 – 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,080 ± 0,02 g/ml  

Üledék üledékmentes  

Fagyállóság –15 °C  

Viszkozitás 20 °C-on 
 0 °C-on 
 –15 °C-on 

< 20 mm²/sec 
< 40 mm²/sec 
< 100 mm²/sec  

Környezetterhelés A STHAMEX® 3% F-15 fiziológiailag ártalmatlan, és biológiailag teljesen lebomlik.  
A biztonsági adatlap további információkat tartalmaz. 

Különleges megjegyzés A STHAMEX® 3% F-15 rendeltetésszerű (tűzoltóhabként) használata esetén nem 
várható egészségkárosodás. Az oltásgyakorlatokat és teszteléseket egyeztetni kell a 
helyi hatóságokkal. Amikor habot 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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