
STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 #9144 
SZINTETIKUS HABKÉPZŐ ANYAG A + B TŰZOSZTÁLY SZÁMÁRA 
  

Termékjellemzők 

A STHAMEX  

®-class A Classic 1% F-15 egy erősen 

koncentrált, rendkívül határfelület aktív hatóanya-

gok alapján felépített szintetikus habképző anyag.  

Ez a hatékony habképző anyag a természetes, 

megújuló nyersanyagokon alapuló felületaktív 

anyagok, stabilizátorok és fagyálló anyag speciális 

kombinációjából tevődik össze. A termék erőssége 

különösen a CAFS* oltóberendezések területén 

található.   

  

Tulajdonságok 

A STHAMEX 

®-class A Classic 1% F-15 a szokásos 

habképző anyagoknál gyorsabban hatol az égő 

anyag felületébe, és ilyen módon kimagasló hűtő- 

és oltóhatást ér el. A nagy nedvesítő és tűzoltó ha-

tás különösen a CAFS* oltási eljárással érvényesül. 

A CAFS* habosítás eljárással használt sűrített le-

vegővel a habminőséget lehet meghatározni. A hab 

különösen finom buborékos és stabil. Hosszan 

tapad a szilárd anyagokhoz, a kilépő habanyag 

oldatot egyenletesen adja le azok felületére, és a 

hősugárzás elleni szigetelő réteget képez. Az oldat 

folyamatosan hatol az égő anyagba és tartósan 

nedvesíti annak felületét anélkül, hogy azonnal 

lefolyna, mint az a víz esetében történik. Az oltó-

anyag egyenletes elpárolgása révén tovább javul a 

hűtő hatás. A bevetett tűzoltó anyag hatékonysága 

többszörösére nő. A vízzel szemben a tűzoltó 

anyag kihasználtsága 7-8-szorosára nő. Épülete-

ken belüli használat esetén érezhetően csökken a 

vízkár.   

A STHAMEX 

®-class A Classic 1% F-15 szilikon-

mentes.  
  

* CAFS: Compressed Air Foam System (sűrített 

levegős habosító eljárás)  

  

Alkalmazás 

A STHAMEX 

®-class A Classic 1% F-15 habképző 

anyagot A és B osztályú tüzek oltására, célszerűen 

nagynyomású oltóberendezésekkel és CAFS sűrí-

tett levegős oltóberendezésekkel használják. A 

nehéz vagy középhab előállításához kereskedelmi 

forgalomban kapható berendezéseket és készü-

lékeket használnak. Nedvesítőszerként történő 

használatra a kereskedelmi forgalomban kapható 

sugárcsövek szolgálnak. 

 

 

 

A STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 a bozót-  

és erdőtüzek légi oltására is alkalmas. Szilárd 

anyagok tüzénél a vízhez történő bekeverési arány 

0,5%, nem poláros folyadékok tüzénél pedig 1%.  

A kisebb bekeverési arány nedvesebb, folyósabb 

habot, a nagyobb arány keményebb, jól tapadó és 

szigetelő habot eredményez. 0,1% bekeverési 

aránytól kezdődően a STHAMEX®-class A Classic 

1% F-15-öt ajánlatos nedvesítőszerként használni. 

A tengervíz vagy a brakkvíz habgenerálásra tör-

ténő használata ugyanúgy nem befolyásolja a 

kimagasló tűzoltó tulajdonságokat, mint ahogyan a 

kezelt ipari víz sem. A STHAMEX®-class A Classic 

1% F-15 alacsony alkalmazási koncentrációjának 

köszönhetően csak kis raktárkészlet tartása szük-

séges. Elektromos berendezések oltásánál figye-

lembe kell venni a nemzeti szabványokat, előírá-

sokat. 

  

Keverhetőség 

Közvetlen felhasználásnál:  

Azonnali felhasználásnál, pl. bevetés esetén a 

STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 bármilyen 

arányban keverhető a hasonló típusú habképző 

anyagokkal.    

Tárolásnál:  

Ha a keverést követően tárolni kell, nem ajánlott a 

STHAMEX®-class A Classic 1% F-15-öt más több-

fokozatú habképző anyagokkal elegyíteni.  

Más habképző anyagokkal:  

A STHAMEX®-class A Classic 1% F-15-öt semmi-

lyen körülmények között sem szabad AFFF, alko-

holálló, polimer filmképző AFFF vagy protein alapú 

habképző anyagokkal keverni! Akár a legcse-

kélyebb mennyiség is használhatatlanná teheti az 

érintett terméket.  

Más oltóhabokkal:  

Bevetésen a STHAMEX®-class A Classic 1% F-15-

ből készített hab tűri a többi készre habosított 

tűzoltó habot.  

  

Portűrő képesség 

A STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 alkalmas a 

habtűrő porral történő kombinált használatra.  

  

  

  

  



STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 #9144 
SZINTETIKUS TŰZOLTÓHABBAL AZ A + B TŰZOSZTÁLYOK SZÁMÁRA 
 

Tárolás 

Az eredeti lezárt göngyölegben és alkalmas tá-

rolóedényekben a STHAMEX®-class A Classic 

1% F-15 hosszú ideig tárolható. A STHAMEX®-

class A Classic 1% F-15 hatékonyságát nem be-

folyásolja negatívan sem a magas, +50°C-ig ter-

jedő hőmérséklet behatása, sem a megadott fagy-

határ alatti hőmérsékleten bekövetkező átmeneti 

megfagyás. (Lásd a „Szintetikus habképző anya-

gok tárolása” témájú TM 014 műszaki adatlapot.) 

Amennyiben ki kell egészíteni a STHAMEX®-class 

A Classic 1% F-15 készletet, javasoljuk, hogy elő-

ször laboratóriumunkban ellenőriztessék a még 

meglévő készlet minőségét.  

Típusvizsgálat 

A STHAMEX ®-class A Classic 1% F-15 hab-

képző anyag A + B osztályú tüzekkel szembeni 

alkalmasságának típusvizsgálata az alábbi szab-

ványok szerint történt: 

 

 

Tanúsítvány száma: KB-239/14 (MPA DRESDEN) 

EN 1568-3 (Heptán): IIIC/IIIC 
EN 15868-1: középhab 

 

EN 3: 27A 

 

 

 

Fizikai tulajdonságok és műszaki adatok, STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 

Ajánlott bekeverési arány 0,1-0,3% Nedvesítő szer szilárd anyagok/ A tűzosztály 
1% Nehézhab szilárd anyagok + nem poláros folyadékok 
1% Középhab szilárd anyagok + nem poláros folyadékok 

Habosítás* 
(EN 1568 szerint) 

6 – 12x Nehézhab* 
60 – 140x Középhab* 

Víznegyedelési/vízfelezési idő 
(EN 1568 szerint) 

4 – 8 perc 8 – 12 perc Nehézhab* 
6 – 12 perc  12 – 20 perc Középhab* 

Szín világoskék  

pH-érték 20 °C-on 6,5 - 8,5  

Sűrűség 20 °C-on 1,010 ± 0,02 g/ml  

Üledék üledékmentes  

Fagyállóság –15 °C  

Viszkozitás   20 °C-on < 40 mm²/sec 
    0 °C-on < 80 mm²/sec 
–15 °C-on < 150 mm²/sec  

Környezetterhelés STHAMEX®-class A Classic 1% F-15: fiziológiailag ártalmatlan és biológiailag 
teljesen lebomlik. További információért lásd a biztonsági adatlapot.  

Különleges megjegyzés A STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 rendeltetésszerű használata esetén nem 
várható egészségkárosodás. Az oltásgyakorlatokat és teszteléseket egyeztetni kell a 
helyi hatóságokkal. Amikor nehéz-, vagy középhabot 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: 

 

EN 
1568 
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