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Termékjellemzők 
A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 egy szintetikus 

speciális habképző anyag, amit fixen telepített 

tűzoltó berendezések számára és műanyag-

tüzek oltására fejlesztettek ki. A vaPUREx® 

FXS PLY 1% F-0 nehéz- és középhab előállí-

tására alkalmas. Ennek a jó teljesítményű, 

fluormentes habképző anyagnak az alapját ter-

mészetes, megújuló nyersanyagok és stabili-

zátorok képezik. A vaPUREx® FXS PLY 1% 

F-0 biológiailag könnyen és teljesen lebomlik, 

nem tartalmaz sem fluor- vagy szilikonkötése-

ket, sem tartósító szereket. 
 

Tulajdonságok 
A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 könnyen habo-

sítható. A használt habgeneráló alkatrészektől, 

valamint a habanyagoldat és levegőhányad kö-

zötti aránytól függően, csekély levegőmennyi-

ség esetén egy folyóképes nedves- és nehéz-

hab, magasabb levegőhányad esetén egy ned-

ves középnehéz hab (középhab) állítható elő. 

A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 hab biztonsá-

gosan eloltja a műanyagtüzeket, és jó vissza-

gyulladás-gátló képességgel rendelkezik. Su-

gárzott hővel, égési gázokkal és légmozgások-

kal szemben nem érzékeny, stabil. Ezáltal 

csökken a már eloltott tűz visszagyulladásának 

veszélye. 

A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 jelentősen 

csökkenti a víz felületi feszültségét, ezáltal na-

gyon jól használható nedvesítő szerként. 
  

Alkalmazás 
Az összes, kereskedelemben kapható víz-hab 

sprinklerrel, nehézhab és középhab sprinkler-

rel nehéz- és középhabként használható 

vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 speciálisan a mű-

anyagtüzek oltására szolgál. A nehéz- és kö-

zéphab előállításához a bekeverési arány 1%.  

A tengervíz, brakkvíz vagy kezelt ipari víz (hab-

roncsoló komponensek nélkül) nem befolyá-

solja a vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 hatékony-

ságát. 

 

A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 felhasználásá-

val készített nehéz- vagy könnyűhab használ-

ható szabadtéri, valamint épületen és berende-

zésen belüli tűzoltáshoz egyaránt. 
 

Környezetvédelem 
A termékeinkben használt alapanyagok egyike 

sincs tilalmi listán. Habképző anyagaink meg-

felelnek a legújabb környezetvédelmi szabá-

lyozásoknak, mint pl. a 850/2004/EK rende-

letet módosító 757/2010/EU rendelet. A 

vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 meg fog felelni a 

környezetvédelmi ügynökség által javasolt, 

rövidesen hatályba lépő hosszú láncú perfluor-

alkil-karboxilátokra vonatkozó „SNUR” ren-

deletnek is. 

 

Keverhetőség 
Más habképző anyagokkal: 

A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 semmilyen kö-

rülmények között sem keverhető más hab-

képző anyagokkal! Már a legkisebb mennyiség 

használhatatlanná teheti az érintett terméke-

ket, és jogi következményeket vonhat maga 

után.  

Más oltóhabokkal:  

Bevetés során a vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 

hab jól tűri a többi készre habosított tűzoltó 

habot. 
 

Portűrő képesség 
A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 a habtűrő po-

rokkal történő kombinált használatra alkalmas. 
 

Csomagolás 
A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 műanyag kan-

nában, műanyag hordóban és műanyag IBC 

tartályban kapható. 
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Megfelelő tárolás esetén a  vaPUREx® FXS PLY 
1% F-0 élettartama >10 év. 
 
 
 

Fizikai tulajdonságok és műszaki adatok, vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 

Ajánlott bekeverési arány 1% nehézhab szilárd anyagok  
1% középhab szilárd anyagok  

Habosítás* 
(EN 1568 szerint) 

6 – 10x nehézhab* 
60 – 100x középhab* 

Víznegyedelési/-felezési idő* 
(EN 1568 szerint) 

2 – 6 perc 4 – 8 perc nehézhab* 
2 – 6 perc 9 – 13 perc középhab* 

Szín színtelentől sárgáig  

pH-érték 20 °C-on 6,5 - 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,010 ± 0,02 g/ml  

Üledék üledékmentes  

Fagyállóság 0 °C (védeni kell fagy ellen) 

Viszkozitás   20 °C-on   < 30 mm2/sec 
    0 °C-on   < 60  mm2/sec 

Környezetterhelés A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 fiziológiailag ártalmatlan és a biológiailag teljesen le-

bomlik. 

További információkért lásd az anyag biztonsági adatlapját. 

Különleges megjegyzés A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 rendeltetésszerű használata esetén nem jelent egészség-
ügyi 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     Típusvizsgálat 

A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 a lezárt eredeti 

csomagolásában és alkalmas tároló tartályokban 

hosszú ideig tárolható.  

A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 hatékonyságát 

nem rontja sem a +50 °C-ig terjedő magas hő-

mérséklet, sem a megadott fagyállósági határ 

alatt történő átmeneti megfagyás. Lásd: TM 014 

„Szintetikus habanyagok tárolása”. Készletkiegé-

szítés esetén javasolt a még meglévő készlet 

minőségét nálunk végzett laboratóriumi vizsgálat-

tal ellenőrizni. 

 

Élettartam 

  A vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 tűzoltó anyag-

ként az alábbi szabványok szerint lett mű-

anyagtüzek elleni alkalmasság tekintetében 

engedélyezve:  

 Tanúsítvány száma: KB 133/19 
EN 1568-3 (heptán): IIIC/- 
 

VdS műanyagokra vonatkozó tanúsítványa 
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