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Termékjellemzők 

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 egy alacsony visz-

kozitású alkoholálló AFFF habképző anyag, mely 

nem tartalmaz poliszacharid adalékokat. Ennek a 

kitűnő habképző anyagnak az alapját fluorkompo-

nensek, valamint habstabilizátorok és fagyálló szer, 

válogatott felületaktív és határfelület aktív alkotó-

elemek képezik. A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 

egy newtoni folyadék, mely nem tartalmaz polime-

reket. Részben természetes, megújuló nyersanya-

gokból készül. A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 

fluorkomponensei teljes mértékben megfelelnek a 

757/2010 EK irányelvnek. 

 

Tulajdonságok 

Az alacsony viszkozitású MOUSSOL®-APS LV 1/3 

F-15 folyékony marad a fagypontig. A hab ellenáll 

úgy a nem poláros, mint a poláros habroncsoló 

szénhidrogéneknek. A nem poláros szénhidrogéne-

ken a MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 egy rendkívül 

vékony vízréteget képez, amelyik a hab előtt folyik. 

A vízfilmképződést és a hab folyóképességét egy 

relatív rövid felezési idő segíti, ezáltal rövidül az 

oltási idő és lehűl a tűzfészek.  

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 a vízfilmképző 

komponensei révén habosítatlan vizes oldatként is 

használható ásványi olaj alapú szénhidrogéneken.  

Poláros szénhidrogéneken a hab biztonságos gátat 

képez a vegyszer habroncsoló hatásával szemben. 

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 gyors és hatékony 

oltást biztosít az A + B osztályú tüzeknél. A hab sta-

bil és tartós, gáz-záró réteget képez az éghető felü-

leten. Jelentősen csökken a már eloltott tűz vissza-

gyulladásának veszélye. 

 

Alkalmazás 

Az összes, kereskedelemben kapható habbal oltó 

berendezéssel és készülékkel nehéz- és középhab-

ként használható MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 

főleg a B osztályú tüzek, speciálisan a poláros, 

erősen habroncsoló termékek (pl. alkohol, ketonok, 

észterek), valamint nem poláros szénhidrogének 

(ásványi olaj termékek) oltására szolgál. Nem polá-

ros szénhidrogének tüzénél a bekeverési arány 1%, 

a poláros oldószerek tüzénél a bekeverési arány 3%.  

A vízfilmképző fluorkomponensek lehetővé teszik a 

MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 habosítás nélküli ol-

datként történő használatát – nem szívásos alkal-

mazást – a nem poláros szénhidrogéneken. 

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 vegyszerkiömlés 

esetén használható habtakaróként, az emisszió 

megakadályozása érdekében.  

 

Poláros folyadékok tüzének oltásakor a habot lá-

gyan (pl. öntőkönyök vagy habterelő lemezek segít-

ségével) kell felhordani (lásd a TM 037 „Alkohol-

tüzek oltása” műszaki adatlapot).  

Vezetékes vízen kívül a MOUSSOL®-APS LV 1/3 

F-15 használható tengervízzel, brakkvízzel, és 

kezelt (habroncsoló adalékokat nem tartalmazó) 

ipari vízzel is. 

Elektromos berendezések oltásánál figyelembe kell 

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

nemzeti szabványokat. 

 

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 MOUSSOL®-APS LV 1/3 

F-15 meg fog felelni a környezetvédelmi ügynökség 

által javasolt, rövidesen hatályba lépő hosszú láncú 

perfluor-alkil-karboxilátokra vonatkozó „SNUR” ren-

deletnek is. 

 

Keverhetőség 

Közvetlen felhasználásnál:  

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15, ha azonnal fel-

használják, bármilyen arányban keverhető az ha-

sonló fajtájú habképző anyaggal. 

Tárolásnál: 

Nem ajánlatos a MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15-öt 

más alkoholálló habképző anyaggal keveri, ha 

utána a keverék tárolva lesz. Újrafeltöltés előtt a 

MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 készlet minőségét be 

kell vizsgáltatni laboratóriumunkban. 

Más habképző anyagokkal:  

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15-öt más típusú 

habképző anyagokkal keverni TILOS!  

Más oltóhabokkal: 

Bevetés során a MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 hab 

jól tűri a többi készre habosított tűzoltó habot. 

 

Portűrő képesség 

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 a habtűrő porokkal 

történő kombinált használatra alkalmas. 

 

Csomagolás 

A termék műanyag kannában, műanyag hordóban 

és műanyag IBC tartályban kapható. 
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Tárolás 

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 a lezárt eredeti 

csomagolásában és korrózióálló műanyag vagy 

rozsdamentes acél tartályokban hosszú ideig tá-

rolható. A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 haté-

konyságát nem rontja sem a +50 °C-ig terjedő 

magas hőmérséklet, sem a megadott fagyállósági 

határ alatt történő átmeneti megfagyás. (Lásd a 

szintetikus habképző anyagok tárolására vonat-

kozó TM 014 műszaki adatlapot). Készletkiegé-

szítés esetén javasolt a még meglévő készlet 

minőségét nálunk végzett laboratóriumi vizsgálat-

tal ellenőrizni. 

  

Típusvizsgálat 

A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 tűzoltóanyagként 

az alábbi szabványok szerint lett A + B osztályú 

tüzek elleni alkalmasság tekintetében vizsgálva: 

 

Tanúsítvány száma: KB-264/14 (MPA DRESDEN) 

EN 1568-3 (heptán): IB/IB 
EN 1568-4 (aceton): IC/IC – (IPA): IA/IA 
EN 1586-1: középhab 

 

ICAO Airport Services Manual 
nehézhab – B szint 

 

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

 

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

Ajánlott bekeverési arány 1% Nehézhab nem poláros folyadékok 
3% Középhab nem poláros folyadékok 
3% Nehézhab 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 sárgától barnáig  

pH-érték 20 °C-on 6,5 - 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,060 ± 0,02 g/ml  

Üledék üledékmentes  

Felületi feszültség / terjedés < 17,5 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 < 40 mm²/sec  

Környezetterhelés A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 fiziológiailag ártalmatlan és a biológiailag lebontha-
tatlan fluorkomponensek kivételével biológiailag jól lebomlik. További információkért 
lásd az anyag biztonsági adatlapját.  

Különleges megjegyzés A MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 rendeltetésszerű használata esetén egészségkáro-
sodás nem várható. Az oltási gyakorlatokat és teszteket a helyi hatóságokkal egyez-
tetni kell. Amennyiben nehéz- vagy középhabot 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 
 

Forgalmazó: 

 

EN 
1568 
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