SCHUIMWAGEN AFFF-FPA
FT45 AFFF FPA-I
Schuimbluswagen
Net als de reguliere Saval AFFF schuimwagen is deze blusser gevuld met 45 liter AFFF, een fluorhoudend synthetisch schuim
met uitstekende blusprestaties, goed doordringend vermogen en geringe nevenschade. Aanvullend is deze vulling vorstvrij
tot 20 graden onder nul én te gebruiken op polaire vloeistoffen zoals alcohol, aceton en andere water mengbare stoffen.
AFFF-FPA (Aqueous Film Forming Foam – Frost Protected & Alcohol resistant) heeft een sterke bluskracht en hoge
blussnelheid van vaste- en vloeistofbranden door de filmvormende eigenschappen die het oppervlak van de brandstof
isoleert en afsluit van lucht en zuurstof.
De Saval FT45 AFFF-FPA schuimwagen is te verkrijgen in 2 configuraties: Type I met groot pistool (hoge opbrengst) & Type II
met standaard pistool (een lagere opbrengst, maar langere sproeiduur).
EN 1866 én CE-keur.
Veilig te gebruiken op onder spanning staande apparatuur.
Uitmuntende bluskracht op A en B branden (vaste stoffen en vloeistoffen).
Vorstbestendig tot –20°C.
Toepasbaar op polaire vloeistoffen zoals alcohol, aceton en andere water mengbare stoffen.

SPECIFICATIES
Productgroep

Bluswagen

Productfamilie

Schuimbluswagen

Materiaal

Staal

Kleur

Rood RAL 3000

Blusmiddel

AFFF schuim voor alcohol branden en vorst bestendig

Temperatuursgebied

-20/60 °C

Afmetingen (h x b)

1070 x 560 mm

Diameter

785 mm

Inhoud (volume)

45 l

Gevuld gewicht

98 kg

Proefdruk

30 bar

Werkdruk bij 20 °C

15 bar

Slanglengte

10 m

Bereik

16 m

Gebruikstijd

62 sec.

Artikelnummer

8915128

Blusvermogen Klasse A

Ja

Blusvermogen Klasse B

also polarised liquids
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PICTOGRAM BRANDBLUSSER

ANTI-AANRIJDPALEN

VERRIJDBARE
BLUSTOESTELLEN
BESCHERMHOEZEN

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 oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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