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1. PROTEKTOL SAT – 10 jest wodnym roztworem zawierającym anionowe substancje

powierzchniowo  –  czynne,  rozpuszczalniki  organiczne,  stabilizatory  piany,  substancje

obniżające temperaturę krzepnięcia oraz inhibitory korozji.

     2. ZASTOSOWANIE

     Pianotwórczy środek gaśniczy PROTEKTOL SAT – 10 jest przeznaczony do zwalczania

pożarów grupy A (ciał stałych) oraz grupy B (palnych cieczy niepolarnych). Z wodnych

roztworów  PROTEKTOL-u  SAT  –  10  mogą  być  wytwarzane  wszystkie  rodzaje  pian

gaśniczych tj. ciężka, średnia i lekka.

PROTEKTOL SAT – 10 może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach ok.

1,0%.

PROTEKTOL  SAT  –  10 wykazuje  odpowiednią  skuteczność  gaśniczą,  zgodną  z

wymaganiami Polskiej Normy PN – 92/C-83603/20.

Produkt charakteryzuje się niską korozyjnością w stosunku do stali węglowej, mosiądzu i

aluminium, poniżej kryteriów określonych dla wody wodociągowej. Odznacza się bardzo

dobrą  biodegradacją  (rozkładem w środowisku naturalnym) – stosunek BZT20 /  ChZT

wynosi 80%.

3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

• Postać: przezroczysta, jednorodna ciecz o barwie jasnożółtej

• Gęstość w temp. 20oC: 1,06 ≠ 0.02 g/cm3

• Wartość pH: 8,5 ≠ 0,5

• Lepkość w temp. 20oC: 4,5 mm2/s ≠ 10%

• Napięcie powierzchniowe 3% roztworu: 27,0 mN/m ≠ 10%

• Zawartość osadu: max 0,1% obj.

• Temperatura krzepnięcia: -13 oC ≠  2oC

• Najniższa temperatura stosowania: - 10oC

• Zalecana domieszka do wody (stężenie): 3% obj.

4. WŁASNOŚCI PIANOTWÓRCZE

• Liczba spienienia: ≥ 8

• Wartość pięciominutowa piany: ≤ 10%

• Szybkość wykraplania piany:

     - wartość 25%: ≥  7 min
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    - wartość 50 % (połówkowa): ≥ 15 min

5. WYMAGANIA JAKOŚĆIOWE

Wymagania jakościowe dla pianotwórczego środka gaśniczego PROTEKTOL SAT – 10

są zgodne z polską Normą PN-92/C-83603/20.

PROTEKTOL SAT – 10 posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0961/2011

6. GWARANCJA:

Przy  prawidłowym  przechowywaniu  (temp.  od–10oC  do  35oC,  w  odpowiednich

pojemnikach)

PROTEKTOL SAT – 10 zachowuje swoje własności przez okres, co najmniej 5 lat.
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