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ALKOHOLÁLLÓ AFFF HABKÉPZŐ ANYAG   
  

Termékjellemzők 
A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 alkoholálló AFFF hab-

képző anyag magában egyesíti a polimer filmképző 

és vízfilmképző anyag előnyeit. Ezt a kitűnő termé-

ket részben természetes nyersanyagokból készült 

polimer filmképző és vízfilmképző fluorkomponen-

sek, habstabilizátorok, valamint fagyálló szer képezi. 

A tartalmazott fluorkomponensek tekintetében a 

MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 megfelel a 757/2010 

számú EU rendeletnek (POP-rendelet).   

A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 nem tartalmaz szilikon 

kötéseket.  

  

Tulajdonságok 
A MOUSSOL® -APS 1/3 F-15 úgy a poláros (vízzel 

elegyíthető), mint a nem poláros (vízzel nem ele-

gyíthető), erősen habroncsoló szénhidrogénekkel 

szemben nagyon jó folyó, oltó és visszagyulladás-

gátló tulajdonsággal rendelkezik. A tartalmazott po-

limer réteg rendkívül habstabilizáló és biztos gátat 

képez a vegyszer habroncsoló hatásával szemben. 

Ez a poláros szénhidrogének oltásakor a vegyszer 

és a felette lévő hab közötti kölcsönhatásból kelet-

kezik. A vízfilm a nem poláros folyadékok oltásakor 

keletkezik. Ez az égő anyagon a habból vékony, 

vizes rétegként alakul ki, amelyik a hab előtt halad. 

A hab vízfilmképzését és folyóképességét egy rela-

tív rövid vízfelezési idő támogatja, aminek köszön-

hetően az oltási idő lényegesen lerövidül, és lehűl a 

tűzfészek.     

A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 a filmképző és vissza-

gyulladást gátló összetevők alapján megteremti a 

gyors és tartós oltási eredmény feltételeit, szolid 

tartalékkal. A már eloltott tűzfészek visszagyulladá-

sának veszélye egyértelműen csökken.   

A MOUSSOL ®-APS 1/3 F-15 rendkívül jól alkalmas 

a vegyipari, kőolajipari, petrokémiai, valamint a 

gyógyszeripari területek fixen telepített és mobil 

alkalmazásai számára.  
  

Alkalmazás 
A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 nehéz- és közép-

habként használható az összes kereskedelmi for-

galomban kapható habberendezésben és készü-

lékben az égő folyadékok, speciálisan a poláros, 

erősen habroncsoló (pl. alkoholok, ketonok, észte-

rek) és nem poláros szénhidrogének (ásványi olaj) 

termékek oltására. Nem poláros szénhidrogének 

oltásakor a bekeverési arány 1%, poláros, erősen  

 

 

habroncsoló szénhidrogének tüzének oltásakor 

3%, valamint középhab készítéséhez 1%. 

A vízfilmképző fluorkomponensek lehetővé teszik a 

habképző anyag habosítás nélküli oldatként nem 

poláros szénhidrogénen történő használatát is. 

Az alkalmazás vízágyún, sugárcsövön vagy sprink-

ler- ill. szórással elárasztó berendezésen keretül 

történik. 

A kifolyt vegyszereket, az emisszió megakadályo-

zása érdekében megelőző jelleggel, habbal kell 

borítani. A habtakaró megakadályozza a gázki-

bocsátást, és ezáltal megakadályozza az esetleges 

meggyulladást. 

Az optimális oltási eredmény elérése érdekében a 

poláros folyadékok tüzét lágy habfelhordással, pl. 

oltókönyök vagy habterelő lemezek segítségével 

kell eloltani (lásd a TM 037 „Alkoholtüzek oltása” 

műszaki adatlapot). ≤ 5 °C koncentrátum hőmér-

sékletnél előfordulhat, hogy a beveréshez szi-

vattyúval történő rásegítés szükséges. A tenger- 

vagy brakkvíz ugyanúgy használható akárcsak a 

kezelt ipari víz (habroncsoló adalékok nélkül). 

Elektromos berendezések oltásánál figyelembe kell 

venni a nemzeti szabványokat, előírásokat.   

  

Keverhetőség 
Közvetlen felhasználásnál:  

Azonnali felhasználás, pl. bevetés esetén a 

MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 bármilyen arányban 

keverhető hasonló fajtájú habképző anyagokkal.  

Tárolásnál:  

Amennyiben tárolásra kerül, a MOUSSOL®-APS 

1/3 F-15 nem keverhető más polimer filmképző 

habképző anyagokkal.    

Más habképző anyagokkal:  

A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15-öt semmilyen körül-

mények között sem szabad proteinalapú, több terü-

leten használható, vagy AFFF habképző anyagok-

kal keverni! Az érintett terméket akár a legkisebb 

mennyiség is használhatatlanná tudja tenni.  

Más oltóhabokkal:  

A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15-ből készített hab be-

vetésen jól tűri az összes többi készre habosított 

tűzoltó habot.   

  

Portűrő képesség 
A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 alkalmas a habtűrő 

oltóporokkal történő kombinált használatra.

 
 



MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472  
ALKOHOLÁLLÓ AFFF HABKÉPZŐ ANYAG   

 
 
 

Fizikai tulajdonságok és műszaki adatok, MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 

Ajánlott bekeverési arány 1% Nehézhab nem poláros folyadékok 
1% Középhab nem poláros folyadékok 
1% Nehézhab poláros, habroncsoló folyadékok 

Habosítás* 
(EN 1568 szerint) 

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

Víznegyedelési/vízfelezési idő 
(EN 1568 szerint) 

4 – 8 perc 8 – 15 perc Nehézhab* 
2 – 5 perc 5 – 10 perc Középhab* 

Szín sárgától barnáig  

pH-érték 20 °C-on 6,5 - 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,040 ± 0,02 g/ml  

Üledék üledékmentes  

Felületi feszültség/terjedés < 17,5 mN/m > 3 mN/m (ciklohexán) 

Fagyállóság –15 °C  

Viszkozitás   20 °C-on < 250(100) mPa*s, 75(375) 1/s 
    0 °C-on < 400(150) mPa*s, 75(375) 1/s 
–15 °C-on < 500(200) mPa*s, 75(375) 1/s 

Környezetterhelés A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 fiziológiailag ártalmatlan és a biológiailag lebonthatatlan 

fluorkomponensek kivételével biológiailag jól lebomlik. További információkért lásd az 

anyag biztonsági adatlapját. 

Környezetvédelmi megfontolásból javasoljuk, hogy az AFFF habképző anyagokkal 

végzett gyakorlatozásokat/teszteléseket korlátozzák az okvetlenül szükséges mértékre. 

Különleges megjegyzés A MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 rendeltetésszerű használata esetén egészségkárosodás 
nem várható. Az oltási gyakorlatokat és teszteket a helyi hatóságokkal egyeztetni kell. 
Amennyiben nehéz- vagy középhabot 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: 

 

Tárolás     Típusvizsgálat 

MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 lezárt eredeti tárolóedény-

ben és korrózióálló műanyag vagy rozsdamentes acél 

tárolóedényben hosszú ideig tárolható. 

A magas, +50°C-ig terjedő hőmérsékletek éppoly ke-

véssé rontják a minőségét, mint a megadott fagyálló-

sági határ alatti hőmérsékleten történő átmeneti meg-

fagyás (lásd a „Szintetikus habképző anyagok tárolása” 

témájú TM 014 műszaki adatlapot). Készletkiegészítés 

esetén javasoljuk, hogy a még meglévő raktárkészlet 

minőségét előzőleg vizsgáltassák be laboratóriu-

munkban. 

  A MOUSSOL ®-APS 1/3 F-15 habképző anyag A + 

B osztályú tüzek oltására való alkalmasságának 

vizsgálata az alábbi szabványok szerint történt:  

Tanúsítvány száma: KB-272/14 

EN 1568-1: középhab 
EN 1568-3 (heptán): IA 
EN 1568-4 (aceton): IB 
EN 1568-4 (IPA): IB 
 
ICAO Airport Services Manual 
nehézhab – B szint 
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