PRACTICLASS OEFENSCHUIM
PRACTICLASS BLUE
Synthetisch schuim
Modern brandblusschuim is samengesteld uit een groot aantal chemische stoffen die allen bijdragen aan een snelle blussing,
grote weerstand tegen herontsteking en een lange houdbaarheidsdatum. Maximale effectiviteit, ook na jaren opslag in het
schuimsysteem, staat centraal. Om dit doel te bereiken worden zeer sterke chemicaliën gebruikt die een negatief effect
kunnen hebben op het milieu. Daarom moet brandblusschuim met zorg gebruikt worden en moet onnodige verspreiding
voorkomen worden.
Om veilig en realistisch te kunnen oefenen zonder het milieu schade toe te brengen heeft Saval in samenwerking met TNO
de PractiClass™ oefenschuimen ontwikkeld. Deze schuimen bevatten geen schadelijke fluortensiden en geen monoethyleenglycol als antivries.
PRACTICLASS BLUE™: REALISTISCH OEFENEN MET BRANDBLUSSERS
PractiClass Blue is een gebruiksklare premix bedoeld voor het vullen van draagbare en verrijdbare brandblussers. Het
product heeft een lage viscositeit en een lage verschuiming in combinatie met standaard blussernozzles en de standaard
opslagdruk van het gekozen blustoestel. Met PractiClass Blue kan realistisch geoefend worden op kookpuntsbenzine en
heptaan, maar ook op gas/water oefenobjecten.
PRACTICLASS GREEN™ 3%: VEILIG OEFENEN VAN GROTE SCENARIO'S
PractiClass Green is een schuimconcentraat bedoeld voor 3% bijmenging door middel van venturi tussenmengers. Het
concentraat heeft een verhoogde viscositeit om ook de juiste instelling van de tussenmenger, gebruik van pickup tubes en de
reinigingsprocedure na de inzet op de juiste manier te kunnen oefenen. Met PractiClass Green kunnen ook veilig grote
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brandscenario’s geoefend worden; het product heeft een goede standtijd en afbrandbestendigheid.
PRACTICLASS LOGISTIEK
Zowel PractiClass Blue als Green worden geleverd in 1000 liter IBC’s.
Om de milieu-impact van de oefeningen verder te minimaliseren werkt Saval met retouremballage; de lege IBC’s kunnen
kosteloos aan Saval geretourneerd worden voor hergebruik; je betaalt alleen de transportkosten. De PractiClass™
oefenschuimen zijn 6 maanden houdbaar – bestel niet meer dan nodig. Als je ons je oefenschema geeft, dan zorgen wij dat
het juiste oefenschuim tijdig voor je klaarstaat.
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PRACTICLASS OEFENSCHUIM
PRACTICLASS BLUE
Synthetisch schuim

SPECIFICATIES
Productgroep

Schuimconcentraat

Productfamilie

Synthetisch schuim

Bijmengpercentage laag

3%

Bijmengpercentage midden

3%

Bijmengpercentage niet-polair

3%

Bijmengpercentage als wetting agent

0.1 - 0.5%

Expansie laag

7 - 10x

Expansie midden

> 50

25% / 50% ontwateringstijd laag

> 10 min min.

25% / 50% ontwateringstijd midden

> 10 min min.

Dichtheid kg/l (20°C)

1.03 ± 0.02

Vorstbestendigheid

0°C °C

Sediment

sediment-free

Viscositeit 20°C

≤ 20 mm²/s

Viscositeit 0°C

≤ 50 mm²/s

Viscositeit laagste gebruikstemp.

≤ 50 mm²/s

pH-waarde (20°C)

7-8,5

Fluorvrij

Ja

MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke Saval oplossing bij
jouw brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met de specialisten van Saval: We know.
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