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Termékjellemzők 
A vaPUREx® AR 3/3 F-5 egy fluormentes, szinte-

tikus, alkoholálló habképző anyag, amit kifejezetten 

nagy teljesítményű nehézhab előállítására fej-

lesztettek ki. Speciális felületaktív összetevőkön, 

polimer filmképzőkön, stabilizátorokon és fagyálló 

adalékokon alapul, az összetevők alapját megújuló 

nyersanyagok képezik. 

A vaPUREx® AR 3/3 F-5 nem tartalmaz sem fluor- 

és szilikon kötéseket, sem tartósítószereket, és 

megfelel a legmagasabb szintű környezetvédelmi 

előírásoknak. 

A vaPUREx® AR 3/3 F-5 ipari és kommunális terü-

leten egyaránt használható, A + B tűzosztályokra 

alkalmas tűzoltóanyag. 
  

Tulajdonságok 
A vaPUREx® AR 3/3 F-5 vezetékes vízzel, tenger-

vízzel, brakkvízzel és kezelt ipari vízzel (habzás-

gátló adalékok nélkül) egyaránt használható. A 

viszkoelasztikus tulajdonságú nehézhab rendkívül 

magas vízmegtartó képességet biztosít, ami a 

vaPUREx® AR 3/3 F-5 habtakarót hővel, légmoz-

gásokkal szemben rendkívül stabillá és légmen-

tesen záróvá teszi. 

A vaPUREx® AR 3/3 F-5 nehézhab és a (pl. a hab-

ba való belépés által okozott) nyílások önzáródnak. 

Ezáltal csökken a már eloltott tűz visszagyul-

ladásának veszélye, ennek következtében a hab-

takaró felfrissítése vagy feltöltése ritkábbá válik. 
 

Alkalmazás 
A vaPUREx® AR 3/3 F-5 bármely, a kereskede-

lemben kapható habképző eszközzel nehézhabbá 

alakítható. Mivel a fluormentes habok bizonyos mi-

nimális habminőséget igényelnek, ügyeljen arra, 

hogy a tágulási arány megfelelő legyen. A habosí-

tatlan oldat alkalmazása csak bizonyos körülmé-

nyek között hatásos az A osztályú tüzeknél. 

Nem poláros és poláros szénhidrogének tüzénél a 

bekeverési arány 3%. 

A vaPUREx® AR 3/3 F-5 kényszerbekeverést igé-

nyelhet. Előzetesen ellenőrizni kell a bekeverő 

technika és/vagy eszköz alkalmasságát. Kérjük, 

vegye fel velünk a kapcsolatot a megfelelő felsze-

reléssel vagy a megfelelő vizsgálattal kapcsolatos 

tanácsért. 

A vaPUREx® AR 3/3 F-5 hab különösen alkalmas a 

vízzel nem elegyedő folyékony szénhidrogéne- 

 

 

ken (pl. ásványi olajok, benzin és dízelüzemanya-

gok) történő közvetlen felhasználására. 

A poláris szénhidrogéneken erős polimerfilm kép-

ződik, amely biztonságos védelmet nyújt a habta-

karónak az üzemanyag romboló hatása ellen. A 

poláris folyadékok tüzét a legjobb oltási teljesít-

mény elérése érdekében gyengéd habfelvitellel kell 

oltani, pl. a tartály falára irányuló öntőkönyök vagy 

habterelők segítségével (lásd a TM 037 

„Alkoholtüzek oltása” műszaki leírást). 

A vaPUREx® AR 3/3 F-5 hab nagyon stabil és szá-

mos vegyszernek ellenáll, ezért ideális a kiömlések 

és szivárgások párazáró lefedésére.  

Az A osztályú tüzeknél nedvesítőszerként való 

használatra a vaPUREx® AR 3/3 F-5 bekeverési 

aránya 0,5%. 

Az elektromos berendezések környékén történő 

tűzoltásnál követni kell a DIN/VDE-0132 szabványt. 
 

Környezetvédelem 
A termékeinkben felhasznált összes alapanyag 

biológiailag teljesen lebomló, nem perzisztens, és 

halogénezett szerves vegyületektől vagy szilícium 

szerves vegyületektől mentes. 
 

Keverhetőség 
Közvetlen felhasználásnál:  

A vaPUREx® AR 3/3 F-5 koncentrátumként nem 

keverhető más haboltó koncentrátumokkal. Már a 

legkisebb mennyiség is használhatatlanná teheti 

mind a termékeket, mind a keletkező keveréket. 

Javasoljuk, hogy a termék cseréje előtt alaposan 

öblítse ki a bekeverőket. 

Tárolásnál: Lásd fent. 

Más szintetikus habképző anyagokkal: Lásd fent. 

Más oltóhabokkal: 

Bevetés során a vaPUREx® AR 3/3 F-5 hab jól tűri 

a többi készre habosított tűzoltó habot. 
 

Portűrő képesség 
Az oltóporokkal való összeférhetőségre vonatkozó 

adatokat általában az oltóporok gyártói állítják elő. 

A vaPUREx® AR 3/3 F-5 kompatibilitására vonatko-

zó vizsgálati adatok még nem állnak rendelkezésre. 
 

Csomagolás 
A vaPUREx® AR 3/3 F-5 műanyag kannában, mű-

anyag hordóban és IBC tartályban kapható. 
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Fizikai tulajdonságok és műszaki adatok, vaPUREx® AR 3/3 F-5 

Ajánlott bekeverési arány 0,5% nedvesítő szer szilárd anyagok 
3% nehézhab szilárd anyagok / nem poláros folyadékok 
3% középhab szilárd anyagok / nem poláros folyadékok 
3% könnyűhab szilárd anyagok / nem poláros folyadékok 
3% nehézhab poláros folyadékok 

Habosítás* 
(EN 1568 szerint) 

6 – 10 nehézhab* 
60 – 100 középhab* 
400 – 700 könnyűhab* 

Víznegyedelési/vízfelezési 
idő* (EN 1568 szerint) 

> 90 perc > 90 perc nehézhab* 
> 90 perc > 90 perc középhab* 
> 90 perc > 90 perc könnyűhab* 

Szín türkiz  

pH-érték 20 °C-on 6,5 – 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,070 ± 0,02 g/ml  

Üledék üledékmentes  

Fagyállóság –5 °C  

Viszkozitás   20 °C-on < 660 (290) mPa*s, 75(375) 1/s-nál 
    0 °C-on < 1260 (570)  mPa*s, 75(375) 1/s-nál 
  –5 °C-on < 1540 (700)  mPa*s, 75(375) 1/s-nál 

Környezetterhelés A vaPUREx® AR 3/3 F-5 biológiailag teljesen lebomlik. 

További információkért lásd az anyag biztonsági adatlapját. 

Különleges megjegyzés A vaPUREx® AR 3/3 F-5 rendeltetésszerű használata esetén nem jelent egészségügyi 
kockázatot. Az oltási gyakorlatokat és teszteket a helyi hatóságokkal egyeztetni kell. 
Amennyiben habot szórnak személyekre, figyelembe kell venni azt, hogy a habban nem 
lehet lélegezni. További információért lásd a biztonsági adatlapot. 

  
 

Gyártó:  

Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG 

22113 Hamburg/Germany, Liebigstraße 5 
 

Forgalmazó: 

 

Tárolás 
A vaPUREx® AR 3/3 F-5 a lezárt eredeti csomagolá-
sában és megfelelő tárolótartályokban hosszú ideig 
tárolható. Az ajánlásoknak megfelelő tárolás esetén 
>10 év élettartam lehetséges. 
A vaPUREx® AR 3/3 F-5 hatékonyságát nem rontja 
sem a +50 °C-ig terjedő magas hőmérséklet, sem a 
megadott fagyállósági határ alatt történő átmeneti 
megfagyás (lásd a TM 014 „Szintetikus habképző 
anyagok tárolása” műszaki tájékoztatót). 
A vaPUREx® AR 3/3 F-5 meglévő készletének labo-
ratóriumunk általi minőségellenőrzését javasoljuk a 
feltöltés előtt. 
 

Eltarthatóság 
Az előírásoknak megfelelő tárolás esetén a vaPUREx® 
AR 3/3 F-5 eltarthatósága >10 év (lásd a TM 014 
„Szintetikus habképző anyagok tárolása” műszaki 
tájékoztatót). 
 

  Típusvizsgálat 
A vaPUREx® AR 3/3 F-5 a következő szabványok szerint 

lett az A + B tűzosztályokra alkalmas tűzoltóanyagként 

bevizsgálva: 

EN 1568:2018 – Tanúsítvány száma: KB-64/21 
3. rész (heptán): IA/IA 
4. rész (aceton): IA/IA – (IPA): IA/IA  
1. rész: középhab – 2. rész: könnyűhab 
 
ICAO Airport Service Manual 
Nehézhab – B szint 
 
 
IMO MSC. 1/Circ. 1312 nem poláros (heptán) 
IMO MSC. 1/Circ. 1312 poláros (alkohol) 
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