FINIFLAM A3F/A (3X3) ROYAL
A3F/A (3X3) ROYAL
Synthetisch schuim
Synthetisch polymeer- en waterfilmvormend schuimconcentraat, algemeen inzetbaar, met optimale bluseigenschappen voor
middelschuimtoepassingen in branden met koolwaterstoffen en polaire solventen
Productbeschrijving
Finiflam A3F/A (3x3) Royal is een premium synthetisch schuimconcentraat, op basis van oppervlakte-actieve bestanddelen.
Het schuim vormt een waterfilm op koolwaterstoffen en bovendien een polymeerfilm op polaire vloeistoffen.
Finiflam A3F/A (3x3) Royal is bijgevolg uitstekend geschikt voor blussing van :
Branden in polaire of schuimafbrekende vloeistoffen zoals alcoholen, esters, ketonen en aminen.
Branden in koolwaterstoffen zoals petroleum, gasturbine-olie, ruwe olie.
Het schuimconcentraat is bijzonder geschikt voor zwaar- en middelschuimtoepassingen en wordt ingezet om branden die
zich snel ontwikkelen te blussen, en aldus verlies van mensenlevens en patrimonium te vermijden.
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3 volumeprocenten voor schuimafbrekende vloeistoffen
3 volumeprocenten voor koolwaterstoffen
Toepassingsgebied
Voor branden met schuimafbrekende vloeistoffen wordt een bijmenging van 3% Finiflam A3F/A (3x3) Royal aanbevolen met
behoedzame indirecte opbrenging vb. door het gebruik van deflectors.
Finiflam 3x3 is uitermate geschikt voor snelle blussing van grote oppervlaktebranden in koolwaterstoffen.
Het schuim heeft excellente vloei-eigenschappen bij een bijmengingsratio van 3% en kan direct bovenop de brandende olie
opgebracht worden.
Het is tevens effectief voor subsurface injectie bij tankbranden met koolwaterstoffen. De aanwezigheid van fluoro-surfactants
minimaliseert de aanhechting van het schuim aan koolwaterstoffen. Subsurface injectie kan niet toegepast worden bij
schuimafbrekende vloeistoffen zoals isopropanol of aceton.

SPECIFICATIES
Productgroep

Schuimconcentraat

Productfamilie

Synthetisch schuim

Artikelnummer

1302602

Expansie

≥ 8.0

Dichtheid kg/l (20°C)

1,06 ± 0.02 [gr/ml]

Vorstbestendigheid

-17°C °C

Viscositeit 20°C

3000 ± 300 [Cps]

pH-waarde (20°C)

7,5 ±0.5

Opslag

Cans 25L / Barrels 200L / Pallet container 1000L / Bulk
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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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