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Köpüklü söndürme maddelerinde
yenilik bizim geleneğimizdir

1886’da
kuruldu

100 Yılı aşkın araştırma ve geliştirmeye güvenebilirsiniz

Yangından korunma ile ilgili talepler 21. yüzyılda da
büyümeye ve değişmeye devam ediyor. Burada söz
konusu olan sadece yangın söndürme maddelerinin
performans ve kullanım kabiliyeti değil, çevreye uygun, toplum tarafından kabul edilebilen ve sorumluluk içeren çözümlere olan taleplerdir. Yangından
korunmanın önleyici ve karşı koyucu ödevleri karmaşıktır, konseptler bütün hassas olgular ve alanların dikkate alınmasını gerektirmektedirler. Özellikle sanayide etkili ve uzun vadeli düşük maliyetli
çözümlere sadece gelişmiş farklı bir ürün yelpazesi
ile ulaşılabilir.
Kurucu kişilik Dr. Richard Sthamer’in damgasını
vurduğu başlangıç yıllarından, yönetimin üst düzeyinde bulunan dördüncü nesile kadar hedef, her zaman yüksek standartlarda ürün teslim etmek ve bu
esnada müşterilerin farklı ihtiyaçlarına odaklanmak
olmuştur. Şirketin 1886 yılındaki kuruluşundan itibaren Hamburg şirket merkezinde mükemmel köpük
ve özel söndürme maddeleri imalatını odaklayan
süreklilik arz eden bir yol izledik.

Bugün Dr. Sthamer firması köpüklü söndürme maddelerinde dünya çapında lider üreticilerden biridir.
Orta ölçekli bir aile şirketi oluşunun esnekliği, dünyanın her yerindeki iş başarısı ve memnun müşterilerin garantisidir.
Şirketimizin iş politikası sürdürülebilirlik üzerine kurulmuştur, ağırlık merkezlerimizden bir tanesi ise
ürünlerimizin kullanıcıları ile olan iletişim ve işbirliğimizdir. Bireysel çözümler, esnek yardım hizmetleri
ve güvenilir bir servis, güvene dayalı uzun vadeli bir
işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. Mükemmel bir
söndürme performansı, uzun ömürlülük ve güvenilirlik, ürünlerimizin özellikleri bakımından karakteristiktir. Buna ulaşmak için araştırma, geliştirme ve
üretimde en modern teknolojileri ve kalite yönetim
sistemlerini kullanıyoruz.
Bugün en iyi yangın söndürme maddesi için kullanılan Dr. Sthamer’in “Yangına karşı köpük” sloganı,
gelecek için görevimiz ve motivasyonumuzdur.
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Dr. Sthamer zamanın değişiminde
1886

1936

1980 – 2000

Şirketin geçmişi, Hamburglu kimyager
Dr. Richard Sthamer’in kimya mühendisliği
ve eczacılık ürünleri üretmek için kendi
şirketini kurduğu 19. yüzyıla kadar dayanır.
Kendisi 1886 yılında o zamanın Billwärder
an der Bille’sinde ilk kimyasal müstahzarlar
fabrikasını kurmuştur. İşletme bugün halen
Billbrook sanayi bölgesinde bulunmaktadır.

Kısa bir süre sonra ise şirket kurucusunun
oğlu olan Erich Sthamer, protein-hava köpük
maddelerinin geliştirilmesinde önemli ölçüde
katkıda bulunmuştur. Bunun patenti 1936
yılında alınmıştır. Bunu takip eden onlarca
yılda çok sayıda patent korumalı yeni
gelişimler gerçekleştirilmiştir.

1980 yılının başında Oswald Sthamer
ve sonunda Henning Sthamer firmaya
dahil oldular. Bu zamana, özellikle şirket
bünyesinde çok hızlı ve güçlü bir şekilde
büyüyen çevre bilinci damgasını vurmuştur.
Bu zaman içinde şirket, değiştirilen üretim
süreçleri ve yeni hammaddeler sayesinde
çevreye daha uyumlu köpüklü söndürme
maddeleri geliştirebilmiş ve 1995’te yeni
bir patent almıştır.

1950 – 1980
1920
Geçen yüzyılın yirmili yıllarında saponinin
yangın söndürme alanında köpük oluşturucu
olarak kullanılması ile ilgili ilk deneyler
yapılmıştır. Bu da şirketin bugün tüm
dünyada geçerli olmayı başardığı yeni bir
üretim alanına, köpüklü yangın söndürme
maddeleri üretimine geçiş yaptığı demekti.
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Ellili yılların başlarında Jürgen Sthamer ile
birlikte şirkete üçüncü nesil girmiş oldu.
Sentetik, alkole dirençli ve jel filmi oluşturan
bir köpüklü söndürme maddesini geliştirmesi
ile birlikte köpüklü söndürme maddesi
üretiminde yeni bir çağ başlamış oldu.
Sentetik ve proteinli köpük oluşturucular
alanında diğer yeni ürünler ise altmışlı yıllarda
oluşmuştur. Daha verimli yeni ürünler elde
etmek için yetmişli yıllara ise proteinli köpük
maddeler ile kombine edilebilen florür etki
maddeleri damgasını vurmuştur.

2000 – 2015
Bugün dünya çapında büyük bir müşteri
çevresi, ürünlerin kalitesine, şirketin ve
çalışanlarının yetkinliği ve güvenilirliğine
güvenmektedir. Yoğun bir şekilde yürütülen
araştırma ve geliştirme çalışmaları, Sthamer
şirketinde gelecekte de yüksek bir değere
sahip olacaktır. Yangından korunma için
yüksek kaliteli ürünler, müşterilerimiz için
birinci kalite hizmetler, çevreye karşı özel
bir sorumluluk bilincidir.

Yangın söndürme köpüğü bizim işimizdir
Araştırma ve geliştirme
Tüm ürünlerimiz kendi bünyemizdeki laboratuvarımızda modern analiz
yöntemleri ile geliştirilir ve üretime hazır olana kadar takip edilir.
Piyasayı yoğun bir şekilde takip etmemiz sayesinde, yeni ve değişik
ürünler ile ilgili istekleri en kısa zamanda gerçekleştirebiliyoruz.
Bu esnada müşteriler, tedarikçiler ve araştırma enstitüleri ile sürekli bir
diyalog halinde bulunuyoruz. Yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ürün
kalitesinin sürekli olarak arttırılması için uzmanlarımız sürekli olarak yeni
hammadde ve proses teknolojileri arayışı içindedir.
Kalite yönetimi
Sunduğumuz ürünler ve hizmetler, sürekli yenilikler tarafından
desteklenmektedir. Çalışanlarımızın motivasyonu ve nitelikleri bizim için
aynı şekilde yüksek kaliteli hammaddelerin ve de modern analiz ve
üretim proseslerinin kullanılması kadar önemlidir. Sürekli kontroller
sayesinde sadece normatif tanımlara ve de içsel titiz standartlarımıza
uygun ürünlerin teslimata ulaşmasını sağlamaktayız. En zor talepleri
dahi yerine getirebilmek için, florsuz köpüklü söndürme maddeleri
florlulardan ayrı üretilip doldurulmaktadır.
Sertifikalar
Dr. Sthamer köpüklü söndürme maddeleri ulusal ve uluslararası
standartların gereksinimlerini yerine getirir ve çok sayıda sertifikasyon
kurumu tarafından tanınmıştır.

Servis hizmeti
•Y
 angın söndürme maddesinin teslimatından önce
ve sonra kapsamlı teknik danışmanlık
• Teknik sorunların çözümü için yerinde yardım
•Ö
 zel müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel yangın
söndürme maddesi geliştirme
•K
 ullanıcıya özel öngörüler doğrultusunda
söndürme testlerinin uygulanması
• Ürün eğitimleri
•K
 öpüklü söndürme maddesi bileşenlerinin
kullanım kabiliyetinin yıllık kalite kontrolü
• Köpük madde stoklarının örneklemesi
•K
 öpüklü söndürme maddelerinin depolanması
ve aktarılmasından viskoz yapılı köpüklü
söndürme maddelerinin karışımı gibi “A” dan “Z”
ye güncel teknik broşürlerin sağlanması
• Yeni veya geliştirilmiş ürünler hakkında bilgilendirme
• Günün her saatinde acil durum hizmeti
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Köpük nasıl söndürür
Dört koşul yerine geldiğinde yanma işlemi meydana gelir: Bir yanıcı madde, yanma prosesi
için gerekli olan atmosferik oksijen, yanıcı madde/oksijenin doğru miktar oranı ile ilgili
ateşleme ısısı gereklidir. Bu koşullardan birinin eksik olması halinde yangın çıkmaz.
Kimyasal açıdan bakıldığında yanma, yanıcı madde ile atmosferik oksijen arasında
ateşleme ısısı tarafından tetiklenen, hızlı bir şekilde yayılan bir reaksiyondur. Bir ateşi
söndürmek içinse yanıcı maddenin atmosferik oksijenden ayrılması veya ateşleme ısısının
altına düşecek şekilde soğutulması gerekir. Yangın söndürme köpüğü, doğru kullanıldığında
tam da bu etkiyi yaratmaktadır. Yangın söndürme köpüğü kullanımında aşağıdaki söndürme
etkileri kullanılır:
Ayırma etkisi
Kapalı köpük örtüsü, yanma bölgesini çevredeki
havadan ayırır ve yangın maddesine yeni bir oksijen
girişini engeller.
Soğutma etkisi
Hortumdan gelen su, alevlerin önündeki alanda
buharlaşır, bu sayede yanma bölgesinin ısısı alınır
ve yangın maddesi ile atmosferik oksijen arasındaki
reaksiyon hızı önemli ölçüde düşürülür. Yangın
maddesi hortumdan gelen su/köpük karışımı (köpük
madde solüsyonu) ile soğutulur.
Bastırma etkisi
Odaların, kanalların, tesis bölümlerinin ve benzerlerinin hafifi veya orta köpük ile doldurulması sayesinde yanma için gerekli olan atmosferik oksijen ve
yanıcı gazlar bastırılır.
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Örtü etkisi
Kapalı köpük örtüsü yanıcı maddeleri gaz geçirmez
şekilde kapatır, yani yangın maddesinden yanma
bölgesine artık yanıcı gazlar giremez. Yangın maddesinin aynı anda soğutulması ile buhar basıncı
azalır, bu şekilde gaz geçişleri ve geri ateşlemeler
engellenir. B yangın sınıfında yayılan, hafif gaz içerikli ürünlerin önleyici olarak köpüklenmesi sayesinde çevreye zararlı emisyonların önüne geçilmiş olur.
Aynı zamanda yangın çıkma tehlikesi de önemli
ölçüde azaltılmış olur.
Yalıtım etkisi
Köpüğün düşük iletkenliği sayesinde henüz ateşlenmemiş veya halihazırda söndürülmüş olan
yangın maddesi, ısı ışınımı ve ateşleme kaynaklarına karşı yalıtılır.

Film oluşumu

Köpük

Köpük

Polimer film

Sulu film

Yangın maddesi: polar hidrokarbon

Yangın maddesi: apolar hidrokarbon

Polimer film
Polimer film, polar (suyla karıştırılabilir) hidrokarbonların (örn.
alkoller, ketonlar, ester) MOUSSOL®-FF veya MOUSSOL®-APS
ile köpük içinde bulunan polimer film oluşturucu ile oluşur. Bu
film, ayırma tabakası olarak yanıcı, köpük tahrip edici sıvının
yüzeyinde serbestçe yüzer ve üzerindeki köpüğü tahrip olmaktan
korur. Köpük tahrip edici sıvıya karşı etkin bir koruma sağlayan
sağlam ve birleşik bir polimer filmi, ancak dolaylı bir köpük
beslemesi ile oluşmaktadır. Alkole dirençli köpükler için yumuşak
veya dolaylı bir köpük beslemesi tavsiye edilir.

Sulu film (AFFF etkisi)
Apolar (suyla karıştırılamaz) yakıtların florlu köpüklü söndürme
maddesi ile söndürülmesinde bir sulu film oluşur. Köpükten,
köpüğün önünde giden ve köpüğe özel bir akış, söndürme ve
geri tepme engelleyici özelliği sağlayan çok ince, sulu bir yüzey
aktif madde filmi oluşur. Sulu film, muhteşem söndürme
performansını ve geri tepmeye karşı dayanıklılığını köpürmeyen
bir su köpük madde karışımında da ortaya koyar. Bu özellik
belirgin olarak köpüklü bir uygulamadan daha uzak mesafeye
ulaşmayı ve su nozullu püskürtmeli havalandırma sistemlerinde
kullanma imkanı sağlar.
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Yangın söndürme köpüğü nasıl oluşur
Bir karıştırma tertibatı üzerinden söndürme suyu hacimsel debisine yüzde olarak eşit miktarda köpüklü söndürme
maddesi eklenir. Bu şekilde oluşan söndürme maddesi solüsyonu köpük cihazında hava ile köpürtülür. Düşük hava
oranında ağır bir “ıslak” köpük, yüksek hava oranında ise orta ağırlıkta “nemli” ile hafif “kuru” arasında bir köpük
oluşur. Üretilen köpüğün hacmi her halükarda köpük madde solüsyonun hacminden birkaç kat daha büyük olur.

Karışım oranı
karıştırılan köpük madde miktarının su miktarına oranını belirtir. %3’lük bir karışım
oranında örn. 3 ölçek köpük madde
97 ölçek suyla karıştırılır. Bir söndürme
operasyonunda köpük madde konsantresi
enjeksiyon karıştırıcı, basınç karıştırıcı veya
etki basınç karıştırıcı ile dozajlanır.
Uygulama amacı ve yapı şekline bağlı olarak karışım oranları aletlerde değiştirilebilir
veya yapı gereği sabittir. Köpük maddesi
türüne bağlı olarak karışım oranları
%0,5 ila %6 oranlarında değişmektedir.

%6

%0,5
100 l

Karşılaştırma:
Farklı karışım
oranları ve
aynı verimlilikte
1200 l

gerekli köpük
madde miktarı
%1
%3

200 l

600 l

%1’lik bir karışım oranına örnek

%1’lik köpük madde solüsyonu

+

=

+

Hava

Köpük türleri

9l

=

10 l

10 l ağır köpük
VZ* = 10

199 l

=

200 l

200 l orta köpük
VZ* = 200

200 l
10 ml
köpük
madde

990 ml
su

1l Köpük
madde
solüsyonu

999 l

=
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200 l

1000 l Hafif köpük
VZ* = 1000
200 l

*VZ = Köpüklendirme katsayısı

200 l

200 l

Konvansiyonel köpük üretimi
Konvansiyonel köpük üretiminde su-köpük
maddesi karışımı, ortam havasını emen bir
jet boruda köpürtülür.

Köpüklü söndürme maddesi
Hava
Su
Köpük

Karıştırıcı

Köpük jet boru

CAFS köpük üretimi
Köpük

Basınçlı hava

“CAFS” – Compressed Air Foam System – basınçlı hava
köpük sisteminde köpük madde solüsyonu daha pompa
içindeyken sıkıştırılmış hava ile köpürtülür. İnce kabarcıklı
bir köpük oluşur. Kullanım amacı ve CAFS tesisine
bağlı olarak karıştırma oranı %0,1 ila %6 arasında
değişmektedir.

Jet boru

Karıştırma odası
Su
Köpüklü söndürme maddesi
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Farklı söndürme köpüklerinin
özellikleri ve kullanım alanları

Ağır köpük
Köpüklendirme katsayısı < 20 olan köpük
Özellikler
Yüksek ağırlıkta ve nispeten düşük hacimli, ince kabarcıklı “ıslak”
köpük. Ağır köpük çok çalışkandır, gaz geçirmez ve özellikle geri
ateşleme engelleyicidir. Köpük maddesi ve karışım oranına bağlı
olarak dikey yüzeylerde iyi yapışma kabiliyetine sahiptir.
Söndürme etkisi, özellikle ayırma ve soğutma etkisine dayanır.
AFFF/-AR* ve FFFP/-AR** köpüğünde ayırma etkisi ek olarak sulu
film veya polimer film oluşumu ile güçlendirilmektedir.
Ağır köpük, sabit kurulmuş tesislerde veya mobil olarak köpük
borularında veya köpük toplarında üretilir. Muhtemelen monte
edilmiş olan süzgeçler veya örn. dökme manifoldları gibi
sonradan devrelenen işlem yolları, köpük madde solüsyonunun
emilen hava ile daha iyi köpürmesini ve bu sayede ince kabarcıklı
daha “sert” bir köpük üretilmesini sağlar.

Kullanım alanları
Mükemmel akış kabiliyeti sayesinde ağır köpük, hem sıvı
yangınların hem de katı madde yangınlarının söndürülmesinde
kullanılabilir. Köpük kısa bir süre içinde yangın yüzeyinin
tamamına yayılır ve yüzeyi gaz geçirmez bir şekilde kapatır.

*AFFF/AR: sentetik, sulu film oluşturan, alkole dayanıklı, köpüklü söndürme maddesi
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Katı madde yangınlarında üç boyutlu objelerdeki iyi yapışma
kabiliyeti özellikle avantajlıdır. Örn. “CAFS” gibi özel
köpüklendirme prosesleri bu etkiyi destekler. Önleyici olarak
kullanıldığında ağır köpük, yanıcı gazların emisyonlarını da
bastırır. Yangın yüzeylerinin üstü uzun bir süre için gaz geçirmez,
yalıtım ve soğutma etkisine sahip olan bir köpük katmanı ile
örtülür. Nispeten yüksek ağırlığı sayesinde ağır köpük ile güvenli
bir mesafeden söndürme işlemi yapılabilen büyük fırlatma
mesafeleri elde edilir.
Örn. STHAMEX®-AFFF, MOUSSOL®-APS, SCHAUMGEIST®FFFP gibi sulu film üreten köpüklü söndürme maddeleri,
köpürtülmüş veya köpürtülmemiş sulu solüsyonlar olarak örn.
havaalanlarında, petrol terminallerinde, plastik endüstrisinde,
gemilerde ve Onshore ve Offshore alanlarında kullanılabilir. Bu
köpük maddeleri ayrıca yağmurlama ve püskürtme sistemlerinde
de kullanılabilir. Köpüğün yüksek su atılım oranı sulu film
üretimini kolaylaştırmakta ve böylece akış kabiliyetini
arttırmaktadır.

**FFFP/AR: sulu film oluşturan, alkole dayanıklı protein köpüklü söndürme maddesi

Orta köpük
Köpüklendirme katsayısısı ≥ 20 ila < 200 olan köpük
Özellikler
Köpüklendirme katsayısına bağlı olarak düşük ağırlığa ve büyük
hacme sahip “nemli” ince kabarcıklı veya “kuru” kaba kabarcıklı
köpük oluşur. Söndürme etkisi, özellikle ayırma, soğutma ve
bastırma etkisine dayanır. Orta köpük, orta köpük borularında
üretilir. Köpük madde solüsyonu köpük borusunda emilen hava
ile sirküle edilir, köpük borusu içinde kurulmuş olan bir süzgeç
ızgarası ile basınç altında karşılaşır ve burada ek olarak
köpüklendirilir. Bu şekilde kısa bir sürede, kısmen daha yüksek
yapılandırılabilen, nispeten büyük miktarda bir köpük üretilir.

AFFF/AR köpüklü söndürme maddesi MOUSSOL®-APS LV 1x1
ile çok hızlı bir söndürme başarısı elde edilebilir. Endüstriyel
yangından korunma için özel olarak geliştirilmiş olan orta köpük
topları alt orta köpük alanında yakl. 25 ila 35 kat köpüklendirme
ile çalışır ve yakl. 35 m atım mesafesine ulaşır.

Kullanım alanları
Geniş bir köpüklendirme aralığına sahip olan orta köpük çok
yönlü olarak kullanılabilir: Plastik, akkor ve sıvı yangınlarına karşı
50 ila 100 kata kadar köpüklendirme, örn. kanallar, çukurlar,
boşluklar gibi düz alanları doldurmak ve söndürme başarısının
büyük köpük miktarlarının kısa sürede oluşturulmasına bağlı
olduğu tüm yerler için 100 ila 200 kata kadar köpüklendirme.
Orta köpük ile yakl. 12 m’lik atım mesafesinde ulaşılır, bu sayede
nispeten yumuşak köpük beslemesi mümkün olur. Yangın
yüzeyinde hızlı bir şekilde yayılır ve burada kapalı ve gaz
geçirmez bir köpük örtüsü oluşturur. Polar sıvılar üzerinde örn.
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Hafif köpük
Köpüklendirme katsayısı ≥ 200 olan köpük
Özellikler
Çok düşük ağırlığa sahip son derece büyük köpük hacmi. Hafif
köpük yüksek oranda hava içerir, bu nedenle kaba kabarcıklıdır
ve özellikle “kurudur”. Büyük hacmi ve düşük ağırlığı nedeniyle
hafif köpük “atılamaz”. Söndürme etkisi, ağırlıklı olarak ayırma,
yalıtma ve bastırma etkisine dayanır. Söndürme etkisi ayrıca
nispeten yüksek köpük tahribat oranı ile desteklenir. Bu esnada
yüksek yanma ısılarını hemen buharlaştıran ve 1.700 katı kadar
su buharı oluşturan çok küçük su damlaları salınır. Ortam havası
uygun şekilde soğutulur. Hafif köpük, hafif köpük jeneratörleri ile
üretilir.
Kullanım alanları
Hafif köpük etkisini özellikle kapalı alanlarda gösterir. Çok yüksek
köpüklendirme sayesinde örn. uçak hangarları veya depo holleri
gibi çok büyük alanlar dahi en kısa sürede tamamen doldurulabilir.
Köpükteki su oranı o kadar düşüktür ki, su hasarları kapsamlı bir
şekilde önlenir. Önleyici olarak kullanıldığında hafif köpük, yanıcı
gazları bastırır, alev ve ısı etkisine karşı etkili bir koruma sağlar.
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Inside Air Foam Sistemi – Kapalı alanlar için hafif
köpük sistemi
Inside Air Foam (IAF), mekanlarda ör. depo veya makina
depolarında özel köpük maddeleriyle ve köpük
oluşturucularıyla, üretilir. Sistemler sıcak ve yanma
mamulleriyle yüklü bir yanma hadisesinin gazlarının
köpürmesinden faydalanırlar. Böylece ani bir duman gazı
tutma ve ortam atmosferini soğutma sağlanır. Bu söndürme
yöntemi için dışarıdan hava girişi ve dahi dışarı hava aktarımı
zaruri değildir, bu sayede IAF sistemleri için yapısal maliyet
geleneksel hafif köpük sistemlerinden daha düşüktür.

Köpük türlerinin özellikleri
Ağır köpük
Köpüklü söndürme maddesi

Protein

Sentetik

SCHAUMGEIST® 3%
FLUOR-SCHAUMGEIST®
SCHAUMGEIST®-FFFP
SCHAUMGEIST®-OMEGA

Ürün örnekleri

Özellik

P1)

FP2)

Alkol direnci

–

–

Polimer film oluşumu

–

–

Sulu film oluşumu

–

Akışkanlık
Gaz geçirmezlik

STHAMEX®-class A
MOUSSOL®-FF
STHAMEX®-AFFF
MOUSSOL®-APS LV

FFFP3)

FFFP/AR

4)

–
++

9)

MBS5)
S/AR

6)

AFFF/AR

8)

–

++

++

10)

Hafif köpük

Sentetik

Sentetik

STHAMEX®-K1%
MOUSSOL®-FF
STHAMEX®-AFFF
MOUSSOL®-APS

AFFF7)

–

Orta köpük

11)

MBS5)

S/AR

6)

–

MOUSSOL®-FF
STHAMEX®-3% F-15
STHAMEX®-IAF 2%

AFFF7)

AFFF/AR

8)

–
+11)

S/AR6)
–

–

–

–

++9)

++10)

++11)

–

++

–

++

–

+

–

o

+

++

+

++

o

+

–

+

++

++

+

++

o

+

–

Yapışma kabiliyeti

++

+

o

++

+

–

–

İzolasyon etkisi

++

++

o

+

o

++

o

++

Soğutma etkisi

+

+

++

++

++

o

+

–

Söndürme süresi14)

o

+

++

+

++

+

++

o

Islanma kabiliyeti15)

–

–

+

++

+

+

o

–

Yağ itici

–

+

++

–

++

–

++

–

Köpük ağırlığı

++

++

++

++

++

o

o

–

Köpük yüksekliği

o

o

o

+

+

++

+

++

Köpük stabilitesi

++

++

o

++

++

++

–

++

+

+

++17)

+

Su geri tutma kabiliyeti
(WHZ)16)
Fırlatma mesafesi

o12)
+13)

o12)
++

13)

–12)
+13)
++17)

Lejant:

Köpüklü söndürme maddesi

++
+
o
–

1) P:
Standart proteinli köpüklü söndürme maddesi
2) FP:
Flor proteinli köpüklü söndürme maddesi
3) FFFP:	Sulu film oluşturan proteinli köpüklü söndürme maddesi
4) FFFP/AR: sulu film oluşturan, alkole dirençli protein köpüklü
söndürme maddesi
5) MBS:
Çok amaçlı köpüklü madde
6) S/AR:
sentetik, florsuz, alkole dirençli köpüklü söndürme
maddesi
7) AFFF:
sentetik, sulu film oluşturan
Köpüklü söndürme maddesi
8) AFFF/AR: sentetik, sulu film oluşturan, alkole dayanıklı
köpüklü söndürme maddesi

çok iyi / çok yüksek
iyi / yüksek
şartlı / orta
uygun değil / düşük

–

++

+
o

–

MBS5

+11)

–12)
o13)
–12)
o13)
o

–

+

+
–

9) sadece FFFP/AR için
10) sadece S/AR için
11) sadece AFFF/AR için
12) AFFF için
13) AFFF/AR için
14) sıvılarda
15) katı maddelerde
16) WHZ: Su yarım süresi
17) AFFF, AFFF/AR ve FFFP köpüklü söndürme maddeleri
tanker yangınlarında olduğu gibi, madeni yağ ürünleri
üzerine köpüksüz olarak kolayca uygulanabilir,
böylece daha uzağa püskürtebilme imkanı sağlanır
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Köpüklü söndürme maddesi
Geniş kapsamlı ürün yelpazemiz her türlü köpüklü söndürme maddesini içerir: Yenilenebilir
protein taşıyıcıları esas alan ve hava köpüğü söndürme yönteminin temelini oluşturan
protein ağır köpük maddelerinden tutun, çeşitli köpürme alanları için yüzey aktif maddeleri baz alan köpük maddeler, farklı uygulama alanları ve sorunlu yanıcı maddeler için
kendine has özellikleriyle geniş kapsamlı bir sentetik ürün yelpazesi.

Köpüklü söndürme maddesi

Dr. Sthamer ürün programı

Çeşitli uygulama alanlarında yangın söndürücüler ve küçük yangın söndürme sistemlerinde kullanmak maksadıyla kullanıma hazır, yani seyreltilmemiş halde kullanılabilecek
sıvı söndürücü maddeler sunuyoruz. Ürünler kullanım ağırlık noktaları esas alınarak A,
B, ve F yangın sınıflarına göre tasarlanmıştır. Bu ürün serisinin avantajı yüksek performansı, ihtiyaç anında hemen emre amade oluşu ve uzun ömürlülüğüdür. Söndürücü
maddelerin cihazda etkili kullanılma maliyeti düşüktür ve kullanımdan kısa süre sonra
tekrar işletime alma mümkündür. İster büyük mutfaklarda fritöz ve kızartma sistemlerinde olsun, rüzgar türbinleri söndürme sistemleri, motor bölmelerinde veya sanayi tesisleri yangın söndürme cihazlarında olsun, kullanım seçenekleri çok çeşitlidir.

Özel söndürme maddeleri

Kullanıma hazır özel söndürme maddeleri

Tatbikat/test köpük maddeleri
Tatbikat/test köpük maddelerimiz kullanıcılara her türlü köpük kullanımını eğitim amaçlı denemek veya tesis ve cihazları test etmek imkanını sunmaktadır. Bu köpük maddeleri özellikle çevreye uyumlu ve tamamen biyobozunurdur. Köpüklerin kısa yaşam
süresi tatbikat ve testlerden sonra kolayca temizlenebilmelerini sağlar. Tatbikat ve test
köpük maddeleri dona karşı dayanıklı değildir ve söndürme amaçlı kullanım için uygun
değillerdir.
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Tatbikat/test köpük maddeleri

söndürme suyunun söndürme yoğunluğunu arttırmak için özellikle katı madde
yangınlarında ve zor ıslatılabilen maddelerde ve orman ve bitki yangınlarında (yangın
sınıfı A) kullanılmaktadır. Suyun yüzey gerilimini büyük ölçüde düşürür ve bu şekilde
mükemmel bir giriş sağlar ve gözenekli katı maddelerin derinden ıslanmalarını sağlarlar.

Islatma maddesi

Islatma maddesi

Dr. Sthamer köpüklü söndürme maddelerine genel bakış

PROTEIN

SENTETIK

Ürünler

Köpük türü
ağır

orta

hafif

Sulu film
oluşturur

Alkol
dirençli

Viskozite

MOUSSOL® – APS

P

MOUSSOL® – APS LV

N

MOUSSOL® – FF

P

STHAMEX®

N

STHAMEX® – AFFF

N

STHAMEX® – class A

N

SCHAUMGEIST®

N

FLUOR-SCHAUMGEIST®

N

SCHAUMGEIST® – FFFP

N

SCHAUMGEIST® – FFFP/AR

P

SCHAUMGEIST® – OMEGA

N

Lejant: N newton / P psödo plastik. Bütün köpüklü söndürme maddeleri (EU) NR. 757/2010 yönetmeliğine uygundur
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Flor içermez

Dr. Sthamer köpüklü söndürme maddeleri

Gemicilik
Gemilerde kullanılan köpüklü söndürme maddeleri,
International Maritim Organization’un (IMO) Maritime
Safety Committee (MSC) kriterlerine uymalıdır.
Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Lloyds
Register vb. gibi gemi sınıflandırma şirketleri, bu
kriterlerin yerine getirilip getirilmediğini denetler,
gemicilikte kullanılan ürünlerimiz sıkı kontrollere
tabidir ve bu standartlara uymaktadırlar.
Endüstri
Sanayide mevcut riskler sebebiyle yangından
korunma ve buna bağlı ekipmanlara özellikle yüksek talepler arz edilmektedir. Bu alanda kullanımda
olan köpüklü söndürme maddeleri bu ağır talepleri
yerine getirmekte ve mükemmel güvenlik rezervleri
sunmaktadır.

Özel söndürme maddeleri

Sabit söndürme sistemleri
Sabit söndürme sistemleri için bunların özel taleplerine göre ayarlanmış FXS ürün serisinde çok sayıda
farklı köpük maddesi konsantrasyonu sunmaktayız.
Böylece farklı kullanım durumları için kullanım
değerleri yıllarca kalacak, yüksek performanslı, ihtiyaca uygun ve uzun ömürlü ürünler emre amadedir.
Bir sabit söndürme sisteminin güvenilirlik ve etkililiği özenle hazırlanmış bir tesis planlanmasının yanında, güvenilir tesis bileşenleri seçimi ve kalite bakımından yüksek değere sahip köpüklü söndürme
maddelerinin kullanımıdır. Bu, sigorta şirketlerini
kendi kalite taleplerini oluşturmaya sevk eden bir
durumdur. FSX ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri
“Sabit söndürme sistemleri için köpüklü söndürme
maddeleri” adlı kılavuzumuzdan edinebilirsiniz.

Havacılık
Havaalanı itfaiyelerinde veya yolcu havaalanları,
hangar veya helikopter alanları söndürme sistemlerinde kullanılan köpüklü söndürme maddelerinin
International Civil Aviation Organization (ICAO)
kriterlerine uyması gerekmektedir. Havacılık ürünlerimiz bu talepleri yerine getirmekte ve mükemmel güvenlik rezervleri sunmaktadır.

Islatma maddesi

Yerel itfaiyeler
Yerel itfaiyeler görev yerlerindeki tehlike durumuna
göre çok yeniş yelpazeli kullanım imkanlarını kapsayabilmelidir. Bu, yangınla köpükle mücadelede belirli ölçüde hem A sınıfı hem de B sınıfını yangınlarda
söndürme operasyonları mümkün olmalıdır demektir. Yerel itfaiyelerde ağırlıkla sentetik çok amaçlı
köpüklü söndürme maddeleri (MBS) veya A sınıfı
köpüklü söndürme maddeleri geniş kullanım yelpazesi nedeniyle, ağır, orta ve hafif köpük üretmede ve
ıslatma suyu hazırlanmasında kullanılmaktadır.

Köpüklü söndürme maddesi

Dünya çapında müşteriler Dr. Sthamer ürünlerinin kalite,
performans ve uzun ömürlülüğüne güvenmektedir

Tatbikat/test köpük maddeleri

Orman veya bitki örtüsü yangını
Orman veya bitki örtüsü yangınları çoğunlukla uzun
kuraklık ve yüksek sıcaklık dönemlerini takiben
çoğu zaman zorlukla ulaşılabilen yerlerde meydana
gelir. Bunlar itfaiye görevlileri için çok güç bir durum
sergiler, zira yangın yerleri yakınında çoğu zaman
yeterli söndürme suyu hazır bulunmaz. Islatma
maddeleri kullanımı söndürme suyunun ıslatma
etkisini yüksek derecede çoğaltır ve bu sayede
yangının kısa sürede kalıcı şekilde söndürülmesinde
başarıya katkıda bulunur.
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Sentetik

Çok amaçlı köpüklü söndürme maddeleri (MBS)
STHAMEX®
ağır, orta ve hafif köpük söndürme görevleri için geliştirilmiş
çok amaçlı köpüklü söndürme maddeleri ürün gamını tanımlar.
Sınır yüzey aktif maddeler, köpük stabilizatörleri ve dona karşı
koruma maddeleri bu performanslı, kendini kanıtlamış ve flor
içermeyen köpüklü söndürme maddelerini tanımlar.

Flor
ez
içerm

MOUSSOL®-FF
polar* ve apolar** sıvı hidrokarbonları (yangın sınıfı B), ve kor oluşturan katı maddeleri (yangın sınıfı A) söndürmek amacıyla ağır, orta
ve hafif köpük üretimi için geliştirilmiş, florsuz, alkole dayanıklı, sentetik köpüklü söndürme maddesidir.
Başlıca operasyon alanları: Yerel itfaiyeler, endüstri, enerji
santralleri, geri dönüşüm endüstrisi, plastik endüstrisi, denizcilik

STHAMEX®-K 1%
söndürme suyuna %1’lik karışımlar için yüksek konsantre bir
çok amaçlı köpüklü söndürme maddesidir. Düşük karışım oranından dolayı kullanım zamanı aynı köpük maddesi miktarına
sahip %3’lük MBS’e karşı üçe katlanır.

Başlıca uygulama alanları: Apolar** hidrokarbon (yangın sınıfı
B) ve çözücü madde yangınları, plastik, geri dönüşüm maddeleri,
lastik, katı madde yangınları (yangın sınıfı A). MOUSSOL-FF buna
ek olarak yanıcı polar* sıvıları söndürmek için uygundur.
Tesisler ve cihazlar: Jet boruları, ağır köpük sistemleri, köpük
topu, ağır köpük boruları, orta köpük boruları, hafif köpük oluşturucular, CAFS sistemleri

STHAMEX® IAF
“Inside Air Foam” hafif köpük söndürme yöntemi için geliştirilmiştir. Bu söndürme yönteminde yangın mekanında oluşan
yanma gazları köpük madde solüsyonunun köpüklendirilmesi
için kullanılmaktadır. STHAMEX®-IAF özel yüzey aktif maddeler kombinasyonu ve stabilizatörler temelinde üretilmiş flor
içermez sentetik bir köpüklü söndürme maddesidir.

Çevreye uygunluk: Bütün çök amaçlı köpüklü söndürme
maddeleri flor içermez ve amaca uygun kullanıldıklarında fizyolojik
olarak zararsızdır ve biyolojik olarak %100 bozunur

STHAMEX® ve MOUSSOL®-FF
ÜRÜNLER
Karakteristik

Özellikler

STHAMEX®-K 1% F-15

STHAMEX® 3%

Yüzey aktif madde esaslı çok amaçlı köpük maddesi

STHAMEX® IAF 2% F-10

MOUSSOL®-FF 3/6

Yüzey aktif madde ve
stabilizatörlere dayanan köpüklü
söndürme maddesi

flor içermeyen, alkol dirençli,
polimer film oluşturucu köpüklü
söndürme maddesi

bütün köpüklendirme alanlarında kullanılabilir, kolayca köpüklenir, akışkan, gaz geçirmez, iyi söndürme
özelliklerinde sahip, termal radyasyona karşı dayanıklı, geri tepme engelleyici, çok iyi ıslanma etkisi
Inside-Air-Foam sistemleri
için uygundur

köpük tahrip edici polar ve apolar
hidrokarbonlara karşı dirençli

Karışım oranı
Ağır köpük

%1

%3

-

apolar: %3, polar: %3 - 6

Orta köpük

%1

%3

-

apolar: %3, polar: %3 - 6

%1

%2 - 3

%2

apolar: %3, polar: NA

%0,1 - %0,5

%0,1 - %0,5

-

%0,3 - %0,5

Hafif köpük
Islatma maddesi

Köpüklendirme
Ağır köpük

20 kata kadar

-

10 kata kadar

Orta köpük

200 kata kadar

-

100 kata kadar

Hafif köpük

1000 kata kadar

1000 kata kadar

800 kata kadar

WVZ1 / WHZ2
Ağır köpük

15/25 dakikaya kadar

10/15 dakikaya kadar

-

8/15 dakikaya kadar

Orta köpük

20/30 dakikaya kadar

10/20 dakikaya kadar

-

5/10 dakikaya kadar

Hafif köpük

15/25 dakikaya kadar

10/25 dakikaya kadar

10/25 dakikaya kadar

4/6 dakikaya kadar

1,03 ± 0,02

F-6: 1,01 ± 0,02; F-15: 1,03 ± 0,02;
F-20/F-25: 1,04 ± 0,02

1,03 ± 0,02

1,04 ± 0,02

Dona karşı direnç
Çökelti

-15 °C

-6 °C / -15 °C / -20 °C / -25 °C

-10 °C

-5 °C / -15 °C

20 °C

≤ 20 mm2/sn

≤ 20 mm2/sn

≤ 20 mm2/sn

0 °C

≤ 50 mm /sn

≤ 30 mm /sn

≤ 30 mm2/sn

min. uyg. sıc.

≤ 150 mm2/sn

≤ 110 mm2/sn

≤ 110 mm2/sn

Viskozite

Yoğunluk kg/l (20 °C)

çökeltisiz
2

pH değeri (20 °C)

Depolama
1

Su çeyrek süresi / 2su yarım süresi. Değerler DIN EN 1568 Bölüm 1-4 uyarınca
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2

psödoplastik, pompa destekli
karıştırma gerekli olabilir

6,5 ila 8,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
*polar = suyla karıştırılabilir **apolar = suyla karıştırılamaz

STHAMEX®-class A Classic
tamamen biyobozunur yüzey aktif maddeler temelinde
özel olarak A yangın sınıfına uyarlanmış bir yüksek konsantre köpüklü söndürme maddesidir. STHAMEX®-class A
Classic özellikle kor oluşturan katı madde yangınlarını
söndürmek maksadıyla CAFS söndürme yöntemiyle birlikte tasarlanmıştır. Sıvı madde yangını söndürmek için karışım oranı (yangın sınıfı B) %1’dir.

Başlıca operasyon alanları: Yerel itfaiyeler, endüstri,
geri dönüşüm endüstrisi, atık değerlendirme sistemleri
Başlıca uygulama alanları: Katı madde yangınları, orman ve
bitki örtüsü yangınları, apolar* hidrokarbonlar ve çözücü maddeler,
plastikler, geri dönüşüm maddeleri yangınları
Tesisler ve cihazlar: CAFS tesisleri, yüksek jet boruları/düzeleri,
orta köpük boruları, ağır köpük boruları, köpük/su topu, köpük/su
jet boruları
Çevreye uygunluk: Bütün Class-A köpüklü söndürme maddeleri
flor içermez, fizyolojik olarak zararsızdır ve biyolojik olarak çok
kolay %100 bozunur.

Özel söndürme maddeleri

STHAMEX®-class A
özel olarak katı madde yangınlarını (yangın sınıfı A) söndürmek için kullanılan ve basınçlı hava köpüklü söndürme
yönteminde (CAFS) kullanılmaya uyarlanmış, seçilmiş köpük oluşturucu etki maddeleri temelinde yeni, daha ileri
derecede geliştirilmiş, yüksek konsantre bir köpüklü söndürme maddesidir. STHAMEX®-class A %0,1’den itibaren
veya CAFS tesisleri için %0,3 hazırlanmış bir ıslatma maddesidir. Sıvı madde yangını söndürmek için karışım oranı
(yangın sınıfı B) %0,5 tir..

STHAMEX®-class A
ÜRÜNLER

STHAMEX®-class A Classic

Karakteristik

Köpüklü söndürme maddesi

A sınıfı köpüklü söndürme maddeleri

Flor
ez
içerm

STHAMEX®-class A

florsuz, seçilmiş yüzey aktif maddeler temelinde yüksek konsantre köpüklü söndürme maddesi
kısa söndürme süresi, mükemmel ıslatma ve soğutma etkisi, termal radyasyona karşı dayanıklı, geri tepme engelleyici,
özellikle ince kabarcıklı ve CAFS uygulamasında yapışkan

Özellikler

Yangın sınıfı A
Yangın sınıfı B
ıslatma maddesi olarak

%0,5 ve üzeri

Islatma maddesi

Karışım oranı
%0,3 ve üzeri

%1

%0,5

%0,1 - %0,3

%0,1 - %0,3

Köpüklendirme
Ağır köpük

20 kata kadar

Orta köpük

200 kata kadar

Hafif köpük

Tatbikat/test köpük maddeleri

–

WVZ / WHZ
1

2

Ağır köpük

10/15 dakikaya kadar

Orta köpük

10/20 dakikaya kadar

Hafif köpük

–

Yoğunluk kg/l (20 °C)
Dona karşı direnç

Viskozite

Çökelti

-15 °C
çökeltisiz

20 °C

≤ 20 mm2/sn

0 °C

≤ 50 mm2/sn

min. uyg. sıc.

≤ 150 mm2/sn

pH değeri (20 °C)

Depolama

1

1,04 ± 0,02

Su çeyrek süresi / 2su yarım süresi. Değerler DIN EN 1568 Bölüm 1-4 uyarınca

6,5 ila 8,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne

*apolar = suyla karıştırılamaz
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Sentetik

Sulu film oluşturan köpük maddesi (AFFF)
STHAMEX®-AFFF
büyük derecede geri tepme güvenli hızlı ve kalıcı söndürme
başarıları için tasarlanmış, sentetik, sulu film oluşturucu AFFF
köpüklü söndürme maddeleri ürün gamını kapsar. Bu avantajlar özellikle büyük çaplı sıvı yangınlarında faydalıdır. AFFF köpükleri sıvı, apolar* hidrokarbon yangınlarında, köpürtülmemiş
köpük beslemesinde de söndürme olanağı sağlayan, kendiliğinden kapanan Duplex sulu filmi oluşturur.

STHAMEX®-AFFF PREMIUM
çok iyi geri tepme direnci ve mükemmel söndürme performansıyla sulu film oluşturucu köpüklü söndürme maddeleridir.

Başlıca operasyon alanları: Kimya endüstrisi, madeni yağ ve
petrokimya endüstrisi, havaalanları, gemicilik, plastik endüstrisi,
geri dönüşüm endüstrisi
Başlıca uygulama alanları: Apolar* hidrokarbonlar ve çözücü
maddeler, katı maddeler, plastikler, geri dönüşüm maddelerinin
yangınları
Tesisler ve cihazlar: Yüksek jet boruları/düzeleri, ağır köpük
sistemleri, Sub-Surface sistemleri, köpük/su topu, köpük/su jet
boruları, orta köpük boruları, ağır köpük boruları, dökme dirsekleri, köpük/su yağmurlama veya püskürtme sistemleri, CAFS
sistemleri
Çevreye uygunluk: STHAMEX®-AFFF köpüklü söndürme
maddeleri amaca uygun kullanıldıklarında, bozunamaz C6 flor bileşenleri hariç olmak üzere fizyolojik olarak zararsızdır ve biyolojik
olarak son derece kolay bozunur. Ayrıntılı bilgileri ürün ve güvenlik
bilgi formlarından alabilirsiniz.

STHAMEX®-AFFF
ÜRÜNLER

STHAMEX®-AFFF 0,5%

Karakteristik

A ve B yangın sınıflarında (apolar) yangınla mücadele için yüzey aktif ve sulu film oluşturucu flor bileşenleri içeren köpüklü söndürme maddesi

Özellikler

STHAMEX®-AFFF 1%

STHAMEX®-AFFF 3%

STHAMEX®-AFFF 6%

çok hızlı akıcı, çok kısa söndürme süresi, sulu film oluşumu nedeniyle son derece geri tepme önleyici

Karışım oranı
apolar

%0,5

%1

%3

%6

Köpüklendirme
Ağır köpük

15 kata kadar

Orta köpük

100 kata kadar

WVZ1 / WHZ2
5/8 dakikaya kadar.

Ağır köpük

4/6 dakikaya kadar

Orta köpük
Yoğunluk kg/l (20 °C)
Dona karşı direnç

1,08 ± 0,02

1,05 ± 0,02

1,03 ± 0,02

-15 °C

0 °C / -15 °C / -25 °C

0 °C / -15 °C

Viskozite

Çökelti

çökeltisiz

20 °C

≤ 20 mm2/sn

≤ 10 mm2/sn

0 °C

≤ 40 mm2/sn

≤ 20 mm2/sn

min. uyg. sıc.

≤ 120 mm2/sn

≤ 30 mm2/sn

pH değeri (20 °C)

Depolama
1

Su çeyrek süresi / 2su yarım süresi. Değerler DIN EN 1568 Bölüm 1-4 uyarınca
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6,5 ila 8,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
*apolar = suyla karıştırılamaz

Köpüklü söndürme maddesi
Özel söndürme maddeleri
STHAMEX®-AFFF 1 % PREMIUM

STHAMEX®-AFFF 3% PREMIUM

A ve B yangın sınıflarında (apolar) yangınla mücadele için en yeni C6 flor bileşenleri bazında, yüzey aktif ve sulu film oluşturucu köpüklü söndürme maddesi
çok hızlı akıcı, çok kısa söndürme süresi, sulu film oluşumu nedeniyle son derece geri tepme önleyici

%3

Tatbikat/test köpük maddeleri

%1

Islatma maddesi

STHAMEX®-AFFF PREMIUM

5-10 kata kadar
—

3/8 dakikaya kadar.
—
1,05 ± 0,02

1,03 ± 0,02

-25 °C

-15 °C
çökeltisiz

≤ 20 mm2/sn

≤ 5 mm2/sn

≤ 40 mm2/sn

≤ 10 mm2/sn

≤ 230 mm2/sn

≤ 20 mm2/sn
6,5 ila 8,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
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Sentetik

Alkol dirençli köpüklü söndürme maddesi
MOUSSOL®-APS
sıvı polar* ve apolar**, güçlü şekilde köpük tahrip edici çözücü
madde ve madeni yağ ürünleri üzerinde kalıcı söndürme başarısı için tasarlanmış olan ve son derece yüksek geri tepme
güvenliği sağlayan sentetik, alkol dirençli, polimer ve sulu film
oluşturucu AFFF köpüklü söndürme maddeleri ürün gamını
kapsar. Polar hidrokarbonlarda polimer film, apolar hidrokarbonlarda Duplex sulu film oluşturulur.

Başlıca operasyon alanları: Kimya endüstrisi, madeni yağ ve
petrokimya endüstrisi, havaalanları, gemicilik, plastik endüstrisi,
geri dönüşüm endüstrisi
Başlıca uygulama alanları: Güçlü şekilde köpük tahrip edici
polar* ve apolar** hidrokarbonlar ve çözücü maddeler (yangın sınıfı B), katı maddeler, plastikler, geri dönüşüm maddeleri yangınları
Tesisler ve cihazlar: Yüksek jet boruları/düzeleri, ağır köpük/
orta köpük sistemleri, köpük/su topu, köpük/su jet boruları, orta
köpük boruları, ağır köpük boruları, dökme dirsekleri, köpük/su
yağmurlama sistemleri, CAFS sistemi

MOUSSOL®-APS PREMIUM
polar* ve apolar** köpük tahrip edici ve petrokimyasal hidrokarbonlar üzerinde nispeten çok iyi geri tepme direnci ve
mükemmel söndürme performansıyla alkol dirençli, polimer ve
sulu film oluşturucu köpüklü söndürme maddeleridir.

Çevreye uygunluk: MOUSSOL®-APS köpüklü söndürme
maddeleri amaca uygun kullanıldıklarında, bozunamaz C6 flor bileşenleri hariç olmak üzere fizyolojik olarak zararsızdır ve biyolojik
olarak son derece kolay bozunur. Ayrıntılı bilgileri ürün ve güvenlik
bilgi formlarından alabilirsiniz.

MOUSSOL®-APS
ÜRÜNLER
Karakteristik
Özellikler
Karışım oranı
apolar yakıtlar
polar yakıtlar
ıslatma maddesi olarak

MOUSSOL®-APS 1/3

MOUSSOL®-APS 3/3

MOUSSOL®-APS 3/6

MOUSSOL®-APS 6/6

yüzey aktif polimer ve flor bileşenleriyle alkol dirençli, polimer ve sulu film oluşturucu AFFF köpüklü söndürme maddeleri
çok hızlı akıcı, yağ itici, çok kısa söndürme süresi, son derece geri tepme önleyici, güçlü şekilde köpük tahrip edici polar ve apolar hidrokarbonlara
karşı dirençli, ağır ve orta köpük üretimi için
%1
%3
—

%3
%3
—

%3
%6
—

%6
%6
—

Köpüklendirme
Ağır köpük

15 kata kadar

Orta köpük

100 kata kadar

WVZ1 / WHZ2
Ağır köpük

10/15 dakikaya kadar

Orta köpük

7/10 dakikaya kadar

Yoğunluk kg/l (20 °C)
Dona karşı direnç

1,05 ± 0,02
0 °C / -15 °C

Çökelti
Viskozite
pH değeri (20 °C)

Depolama
1

Su çeyrek süresi / 2su yarım süresi. Değerler DIN EN 1568 Bölüm 1-4 uyarınca
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1,03 ± 0,02

0 °C / -10 °C / -15 °C

0 °C / -15 °C

-10 °C

çökeltisiz
psödoplastik, pompa destekli karıştırma gerekli olabilir
6,5 ila 8,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
*polar = suyla karıştırılabilir **apolar = suyla karıştırılamaz

Köpüklü söndürme maddesi
Özel söndürme maddeleri
MOUSSOL®-APS 3/3 PREMIUM

MOUSSOL®-APS 3/6 PREMIUM

MOUSSOL®-FF 3/6

C6 flor bileşenleri bazında alkol dirençli, sulu film oluşturucu köpüklü söndürme maddesi

flor içermeyen, alkol dirençli, polimer film
oluşturucu köpüklü söndürme maddesi

çok hızlı akıcı, yağ itici, çok iyi söndürme özellikleri, DIN EN 1568 uyarınca IA söndürme oranı, son derece geri tepme önleyici,
güçlü şekilde köpük tahrip edici polar ve apolar hidrokarbonlara karşı dirençli

köpük tahrip edici polar ve apolar
hidrokarbonlara karşı dirençli

%1
%3
—

%3
%3
—

%3
%5 - 6
—

5-10 kata kadar
—

10 kata kadar

—

—

10/15 dakikaya kadar
—

%3
%3 - 6
%0,3 - 0,5

100 kata kadar

8/15 dakikaya kadar

—

—

5/10 dakikaya kadar

1,05 ± 0,02

1,04 ± 0,02

1,04 ± 0,02

0 °C

-15 °C

-5 °C / -15 °C

çökeltisiz

çökeltisiz

psödoplastik, pompa destekli karıştırma gerekli olabilir

psödoplastik, pompa destekli
karıştırma gerekli olabilir

6,5 ila 8,5

6,5 ila 8,5

Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne

Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
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Tatbikat/test köpük maddeleri

MOUSSOL®-APS 1/3 PREMIUM

Islatma maddesi

MOUSSOL®-FF florsuz

MOUSSOL®-APS PREMIUM

Sentetik

Düşük viskoziteli, alkol dirençli ve sulu film oluşturucu
köpüklü söndürme maddesi (AFFF-AR)
MOUSSOL®-APS LV
viskozite tutumları “Newton akışkanları” ile uyumlu olan, polimer katkıları içermeyen, düşük viskoziteli, alkole dirençli, sulu
film oluşturucu AFFF köpüklü söndürme maddelerinin ürün
gamını kapsar. Bu ürünler düşük viskoziteleri sayesinde en
düşük kullanım sıcaklıklarına kadar piyasada bulunan tüm karıştırma tertibatları ile sorunsuzca kullanılabilir. %0,5 veya %1
karışım oranlı yüksek konsantrasyonlu seçenekler operasyon
yerinde veya depolamada köpük madde lojistiğinin iş yükünü
azaltır. Yerel itfaiyelerde, operasyon yerinde büyük sıvı yangınları nedeniyle yüksek risk içeren mevcut köpük konseptlerini
mükemmel bir şekilde tamamlar.

Başlıca operasyon alanları: Sıvı yangınları (yangın sınıfı B),
kimya endüstrisi, madeni yağ ve petrokimya endüstrisi,
havaalanları, gemicilik, plastik endüstrisi, geri dönüşüm endüstrisi,
petrol terminalleri
Başlıca uygulama alanları: Polar* ve apolar** hidrokarbonlar
ve çözücü maddeler, katı maddeler, plastikler, geri dönüşüm
maddelerinin yangınları
Tesisler ve cihazlar: Yüksek jet boruları/düzeleri, ağır köpük
sistemleri, köpük/su topu, köpük/su jet boruları, orta köpük
boruları, ağır köpük boruları, dökme dirsekleri, köpük/su
yağmurlama sistemleri, CAFS sistemleri
Çevreye uygunluk: MOUSSOL®-APS LV köpüklü söndürme
maddeleri amaca uygun kullanıldıklarında, bozunamaz C6 flor
bileşenleri hariç olmak üzere fizyolojik olarak zararsızdır ve
biyolojik olarak kolayca bozunur. Ayrıntılı bilgileri ürün ve güvenlik
bilgi formlarından alabilirsiniz.

MOUSSOL®-APS LV PREMIUM
polar* ve apolar** köpük tahrip edici hidrokarbonlar üzerinde
nispeten çok iyi geri tepme direnci ve mükemmel söndürme
performansıyla düşük viskoziteli, alkol dirençli, sulu film oluşturucu köpüklü söndürme maddeleridir. Bu ürünler geleneksel
Venturi karıştırıcıları ile mobil ve sabit operasyonda düşük sıcaklıklar için de uygundur.

MOUSSOL®-APS LV
ÜRÜNLER
Karakteristik
Özellikler

MOUSSOL®-APS LV 0,5/0,5

MOUSSOL®-APS LV 1/1

MOUSSOL®-APS LV 1/3

MOUSSOL®-APS LV 3/3

C6 flor bileşenleri bazında düşük viskoziteli, alkol dirençli, sulu film oluşturucu köpüklü söndürme maddesi, yangın sınıfı B için — newton akışkanı —
çok hızlı akıcı, yağ itici, çok kısa söndürme süresi, son derece geri tepme önleyici, güçlü şekilde köpük tahrip edici polar ve apolar hidrokarbonlara
karşı dirençli, ağır ve orta köpük üretimi için

Karışım oranı
apolar

%0,5

%1

%1

%3

polar

%0,5

%1

%3

%3

Köpüklendirme
Ağır köpük

15 kata kadar

Orta köpük

100 kata kadar

WVZ1 / WHZ2
5/10 dakikaya kadar

Ağır köpük

4/6 dakikaya kadar

Orta köpük

Yoğunluk kg/l (20 °C)

1,09 ± 0,02

1,11 ± 0,02

1,03 ± 0,02

-10 °C

-25 °C

-15 °C

20 °C

≤ 50 mm2/sn

≤ 50 mm2/sn

≤ 20 mm2/sn

0 °C

≤ 200 mm /sn

≤ 150 mm /sn

≤ 30 mm2/sn

min. uyg. sıc.

≤ 900 mm /sn

≤ 900 mm /sn

≤ 50 mm2/sn

Dona karşı direnç
Viskozite

Çökelti

çökeltisiz
2
2

pH değeri (20 °C)

Depolama
1

Su çeyrek süresi / 2su yarım süresi. Değerler DIN EN 1568 Bölüm 1-4 uyarınca
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2
2

6,5 ila 8,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
*polar = suyla karıştırılabilir **apolar = suyla karıştırılamaz

Köpüklü söndürme maddesi
Özel söndürme maddeleri
MOUSSOL®-APS LV 1/3 PREMIUM

MOUSSOL®-APS LV 3/3 PREMIUM

C6 flor bileşenleri bazında düşük viskoziteli, alkol dirençli, sulu film oluşturucu köpüklü söndürme maddesi
yangın sınıfı B için — newton akışkanı —
çok hızlı akıcı, yağ itici, çok iyi söndürme özellikleri, DIN EN 1568 uyarınca IA söndürme oranı, son derece geri tepme önleyici, güçlü şekilde köpük tahrip edici polar ve apolar
hidrokarbonlara karşı dirençli, ağır ve orta köpük üretimi için uygun

%1

%1

%3

%1

%3

%3

5-10 kat
—

—

—

5/10 dakikaya kadar
—

—

—

1,06 ± 0,02

1,03 ± 0,02
-15 °C
çökeltisiz

≤ 30 mm2/sn

≤ 20 mm2/sn

≤ 70 mm /sn

≤ 30 mm2/sn

≤ 220 mm /sn

≤ 50 mm2/sn

2

2

6,5 ila 8,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
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Tatbikat/test köpük maddeleri

MOUSSOL®-APS LV 1/1 PREMIUM

Islatma maddesi

MOUSSOL®-APS LV PREMIUM

Protein

Proteinli ağır köpüklü söndürme maddesi
Flor
ez
içerm

SCHAUMGEIST®
yenilenebilir doğal protein taşıyıcılarının, köpük stabilizatörlerinin
ve dona karşı koruma maddeleri temelinde yapılandırılmış olan
ve hava köpüklü söndürme yönteminin kökenini oluşturan proteinli ağır köpüklü söndürme maddesi ürün serisini kapsar.
Sınanmış, flor içermeyen bu köpüklü söndürme maddesi, yoğun
bir köpük yapısı ve köpüğün son derece uzun kullanım süresi ile
karakterize edilir.

FLUOR-SCHAUMGEIST®
C6 flor katkılarıyla kombine edilmiş proteinli ağır köpüklü söndürme maddeleridir. İçerdiği flor bileşenleri, köpüğün yağ itici
etkisini (oleofobik) sağlar, yani yangın maddesi ile yüklenmez,
köpüğün akışkanlığını iyileştirir ve söndürme performansı önemli
derecede artar.
SCHAUMGEIST®-FFFP
söndürme performansını önemli derecede arttıran ve geri tepme
direncine katkıda bulunan bir Duplex sulu film oluşturan AFFF
flor bileşenleriyle bağlantılı olarak sulu film oluşturan proteinli ağır
köpüklü söndürme maddeleridir.

Başlıca operasyon alanları:
Madeni yağ ve petrokimya endüstrisi, gemicilik, petrol terminalleri

Başlıca operasyon alanları: Kimya ve petrokimya endüstrisi,
rafineriler, havaalanları, gemicilik, petrol terminalleri

Başlıca uygulama alanları:
Köpük tahrip edici hidrokarbonların yangınları

Başlıca uygulama alanları: Apolar** hidrokarbonlar, düşük
oranda polar* madde içeren hidrokarbonların yangınları

Tesisler ve cihazlar: Ağır köpüklü yangın söndürme sistemleri, ağır köpük boruları, köpük topu

Tesisler ve cihazlar: Ağır köpüklü yangın söndürme sistemi,
Semi-Sub-Surface sistemi, köpük/su topu, ağır köpük borusu

Çevreye uygunluk: Schaumgeist® köpüklü söndürme maddeleri amaca uygun kullanıldıklarında fizyolojik olarak zararsızdır ve biyolojik olarak kolayca bozunur.

Çevreye uygunluk: FLUOR-SCHAUMGEIST® ve
SCHAUMGEIST®-FFFP ürünleri amaca uygun kullanıldıklarında,
bozunamaz C6 flor bileşenleri hariç olmak üzere fizyolojik
olarak zararsızdır ve biyolojik olarak kolayca bozunur.

SCHAUMGEIST®
ÜRÜNLER

SCHAUMGEIST® 3%

SCHAUMGEIST® 6%

FLUOR-SCHAUMGEIST® 3%

FLUOR-SCHAUMGEIST® 6%

Karakteristik

Doğal protein bazında proteinli ağır köpük madde, flor içermez

Sulu film oluşturucu flor bileşenleriyle doğal protein
bazında proteinli ağır köpük madde

Özellikler

akışkan, tutunma kabiliyetli, ısıya dayanıklı, stabil, gaz geçirmez

hızlı akar, yağ itici, gaz geçirmez, geri tepme önleyici

Karışım oranı
apolar

%3

%6

%3

%6

polar

–

–

–

–

Viskozite

Köpüklendirme
WVZ1 / WHZ2
Yoğunluk kg/l (20 °C)
Dona karşı direnç
Çökelti

8 kata kadar
10/12 dakika.
1,18 ± 0,02

8/12 dakikaya kadar
1,15 ± 0,02

-15 °C / -25 °C

1,14 ± 0,02
-15 °C

Teslimatta ≤ % 0,1

20 °C

≤ 25 mm2/sn

≤ 30 mm2/sn

0 °C

≤ 40 mm /sn

≤ 60 mm2/sn

min. uyg. sıc.

≤ 100 mm2/sn

≤ 120 mm2/sn

2

pH değeri (20 °C)

Depolama
1

1,18 ± 0,02

6,5 ila 8,5
Çelik hazne, paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
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Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
*polar = suyla karıştırılabilir **apolar = suyla karıştırılamaz

Başlıca operasyon alanları: Kimya endüstrisi, ilaç endüstrisi, madeni yağ ve petrokimya endüstrisi, havaalanları,
gemicilik

SCHAUMGEIST®-FFFP/AR
alkole dirençli, polimer ve sulu film oluşturucu proteinli ağır köpüklü söndürme maddesidir. Temelinde polimer katman oluşturucular, dona karşı koruma maddeleri ve AFFF flor bileşenleri
ile kombinasyonda doğal protein bazlı maddeler bulunur.

Tesisler ve cihazlar: Ağır köpüklü yangın söndürme sistemi, köpük/su topu, ağır köpük borusu, dökme dirsekleri,
Semi-Sub-Surface sistemi

SCHAUMGEIST®-FFFP 6%

Sulu film oluşturucu flor bileşenleriyle doğal protein bazında
proteinli ağır köpük madde
çok hızlı akıcı, sulu film oluşturucu, yağ itici, gaz geçirmez, çok
kısa söndürme süresi, son derece geri tepme önleyici

Özel söndürme maddeleri

SCHAUMGEIST®-FP / AR

SCHAUMGEIST®-FFFP / AR

SCHAUMGEIST®-OMEGA

alkol dirençli köpük stabilizatörleri ve flor bileşenleri ile birlikte
doğal protein bazında alkol
dirençli, düşük viskoziteli proteinli
ağır köpük madde

yüzey aktif polimer ve flor
bileşenleri ile birlikte doğal protein
bazında alkol dirençli proteinli ağır
köpük madde

yüzey aktif flor bileşenleri ile
birlikte doğal protein bazında alkol
dirençli, düşük viskoziteli proteinli
ağır köpük madde

çok hızlı akıcı, sulu film oluşturucu, yağ itici, gaz geçirmez, çok kısa söndürme süresi, son derece geri tepme
önleyici, güçlü şekilde köpük tahrip edici polar ve apolar hidrokarbonlara karşı dirençli

%3

%6

%3

%3

%3

–

–

%6

%6

%3

6/10 dakikaya kadar

8/15 dakikaya kadar

8/12 dakikaya kadar

5/8 dakikaya kadar

1,15 ± 0,02

1,17 ± 0,02

1,06 ± 0,02

1,17 ± 0,02

-15 °C

-15 °C

-15 °C

-15 °C

8 kata kadar

8 kata kadar

Teslimatta ≤ % 0,1
≤ 15 mm2/sn

≤ 40 mm2/sn

≤ 30 mm /sn

≤ 80 mm /sn

≤ 40 mm2/sn

≤ 160 mm2/sn

2

2

≤ 40 mm2/sn
psödoplastik, pompa destekli
karıştırma gerekli olabilir

≤ 80 mm2/sn
≤ 160 mm2/sn

6,5 ila 8,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne
*polar = suyla karıştırılabilir **apolar = suyla karıştırılamaz

Yangına karşı köpük 27

Islatma maddesi

SCHAUMGEIST®-FFFP 3%

Çevreye uygunluk: SCHAUMGEIST®-FP/AR ve
SCHAUMGEIST®-FFFP/AR, SCHAUMGEIST®-OMEGA 3/3
ürünleri amaca uygun kullanıldıklarında, bozunamaz C6 flor
bileşenleri hariç olmak üzere fizyolojik olarak zararsızdır ve
biyolojik olarak kolayca bozunur. Ayrıntılı bilgileri ürün ve
güvenlik bilgi formlarından alabilirsiniz

Tatbikat/test köpük maddeleri

SCHAUMGEIST-OMEGA® 3/3
alkole dirençli, düşük viskoziteli, sulu film oluşturucu proteinli
ağır köpüklü söndürme maddesidir. Temelinde alkole dirençli
flor bileşenleri, stabilizatörler ve dona karşı koruma maddeleri
ile kombinasyonda doğal protein bazlı maddeler bulunur.

Başlıca uygulama alanları: Güçlü şekilde köpük tahrip
edici polar* ve apolar** hidrokarbonların yangınları

Köpüklü söndürme maddesi

SCHAUMGEIST®-FP/AR
dolaylı köpük beslemesinde polar* kimyasalların tahrip edici
etkisi ile üstünde bulunan köpük arasında homojen bir polimer
katmanı oluşturan polimerlerle kombine edilen flor proteinli
ağır köpüklü söndürme maddeleridir.

Kullanıma hazır özel söndürme maddeleri

Kullanıma hazır özel söndürme maddeleri
yangın söndürme cihazlarında ve söndürme tesislerinde hazır söndürme olarak kullanılan ve yangın risklerine
(yangın sınıfları A, B ve F) uygun olarak kullanılan sıvı yangın söndürme maddeleridir.

FETTEX®

Flor
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mutfaklarda, kantinlerde, restoranlarda ve gıda endüstrisinde yemek yağı ve fritöz yangınlarının, kızartma tesislerinin
(DIN EN 2 uyarınca yangın sınıfı F) söndürme sistemi ve cihazları ile bunlara ait filtre ve boşaltma tertibatlarında
kullanılır.
FETTEX® yanan yemek yağı üzerine ince bir şekilde dağıtılmış
olarak püskürtülür ve burada kimyasal tepkime sayesinde yangını hemen söndüren kapalı ve gaz geçirmez bir köpük örtüsü
oluşturur. Çok iyi soğutma etkisi sayesinde yağın ve çevresinde

Ürünler
Yoğunluk kg/l
(20 °C)

FETTEX®
1,40 ± 0,02

pH değeri (20 °C)

8,5

Dona karşı direnç

-25 °C

Çökelti

≤ %0,1

Viskozite 20 °C
0 °C
Depolama
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bulunan tertibatların ısısı emilir. Geri tepme tehlikesi bu şekilde
açıkça önlenir.

+20 °C’de ≤ 5 ± 0,5 mm2/sn
-15 °C’de ≤ 29 ± 0,5 mm2/sn
Üretici bilgisi uyarınca paslanmaz çelik hazne,
plastik hazne

Başlıca operasyon alanları:
Mutfaklar, kantinler ve restoranlar
Başlıca uygulama alanları:
Yemek yağı yangınları
Tesisler ve cihazlar:
Küçük söndürme sistemleri, söndürme cihazları
Çevreye uygunluk:
FETTEX® kurallara uygun kullanımda fizyolojik olarak sakıncalı
değildir ve biyolojik olarak iyi ayrışır

MOUSSEAL®
yangın söndüre cihazları ve söndürme sistemleri için dolum gücü olarak farklı talep kriterlerinin geniş bir alanını
karşılayan hazır köpük söndürme maddesinin ürün gamını kapsar.

Başlıca operasyon alanları:
Kimya/ilaç sanayi, madeni yağ/petrokimya sanayi, havaalanları, gemicilik, endüstri, depolama/aktarma işletmeleri,
laboratuvarlar

Başlıca uygulama alanları:
Yangın sınıfı A ve B (apolar**)

Başlıca uygulama alanları:
Katı madde ve polar*, köpük tahrip edici hidrokarbon yangınlarında (yangın sınıfı A ve B)

Tesisler ve cihazlar:
Yangın söndürme cihazları, söndürme sistemleri
Çevreye uygunluk: MOUSSEAL®-C /-CF amaca uygun
kullanıldığında, bozunamaz C6 flor bileşenleri hariç olmak
üzere fizyolojik olarak zararsızdır ve biyolojik olarak kolayca
bozunur. Ayrıntılı bilgileri ürün ve güvenlik bilgi formlarından
alabilirsiniz.

Ürünler

MOUSSEAL®-C

MOUSSEAL®-CF

Özellik

Donma koruması

Yoğunluk kg/l
(20 °C)

1,09 ± 0,02

pH değeri (20 °C)

yakl. 7,2

7,5 - 8,5

Dona karşı direnç

0 °C

-20 °C / -30 °C

Çökelti

çökeltisiz

Viskozite 20 °C
0 °C
min. uyg. sıc.
Depolama

≤ 10 mm2/sn
≤ 30 mm2/sn
≤ 80 mm2/sn
Üretici sertifikası uyarınca paslanmaz çelik hazne,
plastik hazne

Özel söndürme maddeleri

Başlıca operasyon alanları:
Kimya/ilaç sanayi, laboratuvarlar, madeni yağ/petrokimya
sanayi, havaalanları, gemicilik, endüstri, depolama/aktarma
işletmeleri

Tesisler ve cihazlar: Yangın söndürme cihazları, söndürme
sistemleri
Çevreye uygunluk: MOUSSEAL®-ATC amaca uygun
kullanıldığında, bozunamaz C6 flor bileşenleri hariç olmak
üzere fizyolojik olarak zararsızdır ve biyolojik olarak kolayca
bozunur. Ayrıntılı bilgileri ürün ve güvenlik bilgi formlarından
alabilirsiniz.

Ürünler
Yoğunluk kg/l
(20 °C)

MOUSSEAL®-ATC
1,01 ± 0,02

pH değeri (20 °C)

yakl. 8,5

Dona karşı direnç

0 °C

Çökelti
Viskozite 20 °C
0 °C
min. uyg. sıc.

Depolama

Islatma maddesi

MOUSSEAL®-CF
Ürün yapısı MOUSSEAL®-C ile aynıdır, antifrizlidir, en düşük
kullanım sıcaklığı -30 °C’dir.

MOUSSEAL®-ATC
katı maddelerin yüzeylerini mükemmel şekilde ıslatan, yüzey
aktif maddeler ve polimerlerden oluşan özel bir kombinasyon
içeren, alkole dayanıklı hazır bir köpük söndürme maddesidir.
Ör. madeni yağ ürünleri gibi yanıcı, sıvı, apolar** hidrokarbonlarda yanıcı yüzeylerde gaz geçirmez bir şekilde kaplayan bir
AFFF sulu film oluşturulur. Polar, köpük yıkıcı alkoller ve çözücü maddelerde köpüğün başka bir şekilde zarar görmesini
engelleyen sağlam bir polimer tabaka oluşturulur.

çökeltisiz
≤ 40 mm2/sn
≤ 60 mm2/sn
≤ 200 mm2/sn
Üretici sertifikası uyarınca paslanmaz çelik hazne,
plastik hazne

*polar = suyla karıştırılabilir **apolar = suyla karıştırılamaz
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Tatbikat/test köpük maddeleri

MOUSSEAL®-C
katı maddelerin yüzeylerini mükemmel şekilde kaplayıp su
geçirmez hale getirerek yangın maddesinin yangın direncini
artıran, tuzlar ve yüzey aktif maddelerden oluşan özel bir kombinasyon içeren hazır bir köpüklü söndürme maddesidir. Ör.
madeni yağ ürünleri gibi yanıcı, sıvı, apolar** hidrokarbonlarda
yanıcı yüzeylerde gaz geçirmez bir şekilde kaplayan bir AFFF
sulu film oluşturulur. En düşük kullanım sıcaklığı 0 °C.

Islatma maddesi

Islatma maddesi

Flor
ez
içerm

suyun üst yüzey gerilimini indiren (ıslatma suyu) ve su ile katı maddeler arasındaki sınır alan gerilimini azaltan
söndürme suyuna ilave maddelerdir.
UltraWet®
suyun üst yüzey gerilimini indiren ve su ile katı maddeler arasındaki sınır alan gerilimini azaltan “ıslatma suyunun” üretimine
ilave söndürme suyudur. UltraWet® ıslatma suyu düşük üst
yüzey gerilimi sayesinde münferit su damlaları oluşturmaz,
aksine katı madde üst yüzeylerinde burada genişleyen ve aynı
zamanda hava baloncuklarını sıkıştıran ince bir su tabakası

Başlıca operasyon alanları: Yerel itfaiyeler, odun/kağıt
endüstrisi, geri dönüşüm endüstrisi
Başlıca uygulama alanları:
Közlü yangın oluşturan maddeler (yangın sınıfı A), orman ve
bitki örtüsü yangınları
Tesisler ve cihazlar:
İçi boş püskürtme boruları, püskürtme memesi, püskürtme
boruları, sulama aleti veya püskürtme tesisleri, su atıcı
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oluşur. Böylece söndürme suyu örn. odun, kağıt, kumaş vs. (yangın sınıfı A) gibi yanan malzemelere ya da zor kaplanan alanlara
daha kolay sızabilir ve suyun soğutma etkisi iyileşir.

Ürün

UltraWet®

Karışım oranı

%0,1 ve üzeri

Dona karşı direnç
Viskozite 20 °C
0 °C
min. uyg. sıc.

- 25 °C
≤ 25 mm2/sn
≤ 50 mm2/sn
≤ 200 mm2/sn

Uygulama

Tekstil, pamuk, kağıt, odun talaşları ve saman vs.
gibi zor ıslanan katı maddelerde söndürme suyuna
ilave olarak

Çevreye uygunluk

UltraWet® flor içermez, amaca uygun kullanımda
fizyolojik olarak sakıncalı değildir ve biyolojik olarak
çok kolay ve %100 ayrışabilir

Islatma maddesiz söndürme suyu

UltraWet® veya STHAMEX®-class A gibi ıslatma maddeleri
suyun üst yüzey gerilimini azaltır ve yangın sınıfı A’nın tüm
yangın maddelerinin iyi ıslanmasını sağlar. Büyük temas alanları
sayesinde daha fazla ısı enerjisi boşaltılır, hızlı ve dayanıklı
söndürme başarısı elde edilir.

Islatma maddesi

Islatma maddesi etkisi

Tatbikat/test köpük maddeleri

Islatma maddeli söndürme suyu

Yangına karşı köpük 31

Tatbikat/test köpük maddeleri

Eğitim ile tesis ve cihazların test edilmesi
içintatbikat ve test köpük maddesi
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Tatbikat köpük maddeleri köpük cihazlı eğitim ve köpük söndürme sistemlerinin test edilmesi için uygundur.
Özel formülasyonları sayesinde çevreye zarar minimum olarak sınırlandırılır. Kullanılan yüzey aktif maddeler biyolojik
olarak çok iyi ve %100 ayrışabilir. Tatbikat köpük maddeleri tüm ağır, orta ve hafif köpük tesislerinde ve cihazlarında
kullanılabilir. Söndürme amacı için uygun değildir.

Tatbikat köpük maddesi-N
Köpük tatbikatları ve tesis testleri için. Çok iyi köpükleşebilir,
köpük tabakası en kısa sürede kaybolacak şekilde azaltılmış
köpük bekleme süresi. İstenilen köpük kalitesine göre karışım
oranı %3 ile %6 arasında ayarlanabilir.
Tatbikat köpük maddesi-N %1
%1 karışım oranı için yüksek konsantre köpük söndürme maddeli köpük tatbikatları ve tesis testleri için. Çok iyi köpükleşebilir,
köpük tabakası en kısa sürede kaybolacak şekilde azaltılmış
köpük bekleme süresi. İstenilen köpük kalitesine göre %0,5 ile
%1 arasında karışım oranı.
Tatbikat köpük maddesi-U
Polimer tabaka oluşturan (psödo plastik), alkole dayanıklı köpük
maddeli köpük tatbikatları ve tesis testleri için. Çok iyi köpükleşebilir ve istenilen köpük kalitesine göre %3 ile %6 arasında
ayarlanabilir. Köpük tabakası en kısa sürede kaybolacak şekilde
azaltılmış köpük bekleme süresi.
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Test köpük maddesi
Köpük söndürme tesislerinin, işletime almada ya da işlev kontrollerindeki karışım tertibatlarının denenmesi ve kontrolü için
sahte plastik köpük maddesi. Test köpüğünü viskozitesi kullanılan köpük söndürme maddesinin viskozitesine uygun olarak
ayarlanabilir. Arıtma tesisi işletmecisi ve yetkili kontrol kurumu ile
görüşüldükten ve test köpük söndürme maddesi denendikten
sonra kirli su kanalizasyonuna aktarılabilir.

Çevreye uygunluk:
Tatbikat ve test köpük maddeleri flor içermez ve %100 biyolojik
ayrışabilir. Ancak buna rağmen çevreye atılmamalıdır. Bununla
ilgili uyarılar DWA-M 718 sayılı DWA broşüründe yer alır
(bkz. sayfa 34).
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TATBIKAT VE TEST KÖPÜK MADDESI
TATBIKAT KÖPÜK
MADDESI - U

ÜRÜNLER

TATBIKAT KÖPÜK
MADDESI - N

TATBIKAT KÖPÜK
MADDESI - N %1

TEST KÖPÜK MADDESI

Karakteristik

Tatbikat köpük maddesi özellikle
hafif ve %100 ayrışabilen yüzey
aktif madde esaslıdır, flor içermez

Tatbikat köpük maddesi %100
ayrışabilen yüzey aktif madde esaslıdır, flor içermez

Test köpük maddesi çok iyi
ayrışabilen yüzey aktif madde
esaslıdır, flor içermez

Özellikler

Tatbikat ve uygulamalarda tüm
köpükleştirme alanlarının gösterimi için, hafif psödo plastik

Tatbikat ve uygulamalarda tüm köpükleştirme alanlarının gösterimi için

Karıştırma ve söndürme
sistemleri/konseptlerinin test
ve tatbikat amacı için

Karışım oranı

%1

%3

1,05 ± 0,02

1,02 ± 0,02

Kullanılan köpük söndürme
maddesinin viskozitesine
ayarlanır

İstenilen köpük dayanıklılığına göre %3 ile %6 arasında

Ağır köpük

10 kata kadar

Orta köpük

200 kata kadar

Hafif köpük

500 kata kadar

WVZ / WHZ
1

2

Ağır köpük

10 dakikaya kadar

Orta köpük

5 dakikaya kadar
≥ 3 dakika

Hafif köpük
Yoğunluk kg/l (20 °C)

1,02 ± 0,02

Dona karşı direnç

0 °C

Viskozite

Çökelti

çökeltisiz

20 °C

≤ 70 mm2/sn

≤ 5 mm2/sn

≤ 20 mm2/sn

0 °C

≤ 120 mm2/sn

≤ 10 mm2/sn

≤ 50 mm2/sn

pH değeri (20 °C)

Depolama
1

6,5 ila 7,5
Paslanmaz çelik hazne, plastik hazne

Su çeyrek süresi / su yarım süresi. Değerler DIN EN 1568 Bölüm 1-4 uyarınca
2
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Tatbikat/test köpük maddeleri

Köpüklendirme

Kalite kriterleri
Yangın söndürme köpüğü

Köpüklü söndürme maddesi

Yanma direnci
Yanma direnci olarak kıvılcım etkisine ve ısı yayılımına karşı köpüğün
dayanıklılığı tanımlanır.

Kullanım ömrü
Dr. STHAMER köpüklü söndürme maddeleri orijinal kaplarında ve
depolama önerilerine uyulması kaydıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz
bir şekilde saklanabilir. +50 °C ile köpüklü söndürme maddesinin ilgili
donma noktası arasındaki sıcaklık dalgalanmaları, kısa süreli dondurma ve koruyucu bir şekilde don çözme işlemleri, kaliteyi kesinlikle
etkilemez.

Yıpranma davranışı
Yıpranma davranışı, köpükte bulunan köpük maddesinin ne kadar süre
muhafaza edildiğine göre değerlendirilir, yani köpüğün ne kadar yavaş
ya da hızlı şekilde kuruduğuna bakılır. Ölçü birimi olarak su çeyrek
süresi veya su yarım süresi kullanılır.
Film oluşumu (bkz. sayfa 7)
Film oluşumu şunlara göre farklılık gösterir:
• Polimer film • Sulu film
Akma kabiliyeti
Akma kabiliyeti, köpüğün yangın yüzeyinde hızla yayılma kabiliyetidir.
Hızlı bir söndürme başarısı elde edilmesini sağlar.
Gaz yoğunluğu
Köpüğün gaz yoğunluğu, söndürülmüş olan veya önleyici olarak
köpüklendirilmiş olan yanıcı sıvılardan yanıcı gazların çıkışını bastırır.
Bu sayede geri tepmeler ve yangın yayılmaları engellenir.
Yapışma kabiliyeti
Köpüğün yapışma kabiliyeti, duvarlarda ve hacimli yangın maddelerinde ıslatma, yalıtım ve soğutma etkisi için gereklidir.
Söndürme gücü
Köpüğün söndürme gücü, yukarıda anılan kriterlere önemli ölçüde
bağlıdır. Söndürme gücünü tespit etmek için test objelerinde örn. DIN
EN 1568 Bölüm 1-4 gibi geçerli standartlara göre söndürme testleri
yapılması gerekir.
Karıştırılabilirlik
Bir söndürme operasyonunda farklı köpük maddesi içeren köpükler
aynı anda kullanılabilir. Farklı köpük konsantreleri birlikte karıştırılamaz.
Toz uyumu
STHAMER yangın söndürme köpükleri, köpük uyumlu yangın söndürme tozları ile birlikte kullanıma uygundur.
Deniz suyu direnci
gemilerde, limanlarda ve Offshore alanlarında köpük kullanımı için ön
koşuldur. Geri dönüşümlü endüstriyel su ile nehir suyu ve acı suyun
köpüğe ve köpüğün söndürme özelliklerine olumsuz etki etmez.
Su çeyrek / su yarım süresi
köpük içinde bulunan köpük madde solüsyonunun (su/köpük madde
karışımı) %25 veya %50’sinin atıldığı süredeki su geri tutma kabiliyetini ifade eder (bkz. Eskime davranışı).

Dona karşı direnç
Köpüklü söndürme maddelerinde dona karşı direnç, sadece donma
noktası altında uzun süreli kullanımlarda veya depolamalarda gereklidir.
Diğer köpüklü söndürme maddeleriyle karıştırılabilirlik
Farklı köpük maddesi konsantreleri genellikle birlikte karıştırılmamalıdır. Aynı türdeki köpük maddeleri buna karşın anlık kullanımlarda birbirleri ile istenilen oranda karıştırılabilirler (örn. çok amaçlı köpük
maddesi ile çok amaçlı köpük maddesinin karıştırılması). Köpük maddesi stoklarına ekleme yapılmasında laboratuvarımız tarafından bir
uyum testi yapılması önerilir. Ayrıntılı bilgiler ilgili ürün veri föylerinde
bulunur.
Fizyolojik özellikler
Dr. STHAMER köpüklü söndürme maddeleri fizyolojik açıdan bir tehlike içermez. Amacına uygun kullanımda sağlığa zarar verilmesi beklenmez. Ayrıntılı bilgiler güvenlik bilgi formlarında verilmiştir.
pH değeri
pH değeri, kalite değişimleri ile ilgili bir gösterge olabilir. pH değerinin
güçlü bir oranda düşmesi, erken yaşlanmaya ve söndürme güzünün
kaybına yol açabilir.
Tatbikatlar / Testler
Tatbikatlar ve testlerde, DWA/THW teknik komite IG 7.4 GMAG* tarafından yayınlanan DWA-M 718 “Yangın söndürme maddeleri (toz,
köpük, sıvı söndürme maddeleri ve yangın suyu katkıları) ile tatbikatlar
ve testler” broşürü kesinlikle dikkate alınmalıdır.
Çevre özellikleri
çok önemlidir, çünkü köpük madde operasyonları çoğunlukla kaplamasız alanlarda gerçekleşir ve köpük madde solüsyonunun çevreye
yayılma riski bulunur. Flor içermeyen Dr. STHAMER köpük söndürme
maddeleri %100 biyolojik olarak ayrışabilir. Flor içeren Dr. STHAMER
köpük söndürme maddeleri flor bileşenleri dışında çok iyi şekilde biyolojik olarak ayrışabilir.
Viskozite
Köpük maddelerin viskozitesi, emme hatlarının, köpük madde pompalarının ve karıştırma tertibatlarının tasarımında, farklı sıcaklıklarda aynı
kalan karıştırma oranlarının elde edilmesi açısından önemlidir.
Uygulama sıcaklığına bağlı olarak pompa destekli bir karıştırma gerekli olabilir. Bu durum özellikle görünüşte plastik olan köpüklü söndürme
maddeleri için geçerlidir.

*şuradan temin edilebilir: DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser u. Abfall e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
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Diğer bilgiler
DIN EN 2 uyarınca yanıcı maddelerin yangın sınıflarına sınıflandırılması:
A=K
 atı, genellikle organik maddelerin yandığı kor
oluşumlu yangınlar.

C = Gazların yandığı yangınlar

B = Sıvı ya da sıvılaşan maddelerin yandığı yangınlar.

F = Fritözlerdeki/yağlı kızartma cihazlarındaki yemek yağlarının ve
diğer mutfak tertibatlarının ve cihazlarının yandığı yangınlar.

D = Metallerin yandığı yangınlar

Yerel itfaiyeler için kılavuz köpük
maddesi konsepti

Sabit söndürme tesisleri için kılavuz köpük
maddesi konsepti

YouTube demo filmleri
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Güncellik 6/2015. Değişiklik yapma ve hata hakkı saklıdır.

Günün her saatinde

24 saat acil durum hizmetimiz, acil durumlarda hızlı

acil durum hizmeti!

lü söndürme maddesi stoklarının azalması veya kısa

teslimatları garanti eder. Operasyon esnasında köpüksürede ilave yapılması gerektiğinde bize aşağıdaki
telefon numarasından ulaşabilirsiniz:

+49 40 736168-0

Liebigstraße 5 · 22113 Hamburg/Germany
Telefon +49 40 736168-0 · Faks +49 40 736168-60
info@sthamer.com · www.sthamer.com
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