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1. Informacje ogólne   
 

 Stężenie dozowania 1 % w klasie pożarów 

klasy A (w szczególności Opon) 

 Przyjazny środowisku 

 Temperatura zamarzania ≤ - 10° C  

 Do użytku zarówno z urządzeniami typu 

airaspirating (zasysające powietrze) np. 

zraszacz B1, jak i non-airspirating 

(niezasysające powietrza) np. działko wodno-

pianowe FJM. 

 Dostarczany w pojemnikach 20dm³, 25dm³, 

200dm³ i 1000dm³ 

 

2. Opis  
  

SILV-EX G jest specjalistycznym środkiem 
pianotwórczym stosowanym przy pożarach typu A. 
Koncentrat środka pianotwórczego SILV-EX G 
umożliwia wytworzenie ciężkiej, średniej lub 
lekkiej piany. Formuła koncentratu składa się ze 
specjalistycznych surfaktantów węglowodorowych, 
stabilizatorów, inhibitorów korozji  
i rozpuszczalników. Środek ten zapewnia bardzo 
dobre parametry piany w niskich temperaturach.  
 

SILV-EX G znakomicie sprawdza się przy takich 
pożarach klasy A jak: 

- pożary opon 

- pożary makulatury 

- pożary węgla 

- pożary konstrukcji 

- pożary lasów 

Środek pianotwórczy SILV-EX G można stosować  
z wodą słodką jak i morską w stężeniu  1%. Dzięki 
niskiemu stężeniu dozowania środka 
pianotwórczego SILV-EX G, potrzebujemy jego 
mniejszej ilości do zabezpieczenia obiektów co 
pozwala na optymalizację instalacji przez: 

- zastosowanie mniejszego zbiornika 

- mniejszy zapas środka pianotwórczego  

w porównaniu ze środkami 3 i 6% 

- mniejszą pompę, średnice rur itp. 

Przykład: 

Ile potrzeba koncentratu środka pianotwórczego 
SILV-EX G do wytworzenia 500l roztworu 
pianotwórczego 

 Przy stężeniu 1% 

500 l x 0,01 = 5 l koncentratu 

 

3. Właściwości 
 

SILVE-EX G jest przeznaczony do gaszenia pożarów 
klasy A. Jego wyjątkowa i specjalna formuła 
zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, dając 
przy tym doskonałą charakterystykę zwilżania  
i penetracji palących się materiałów. Obniża 
palność ciał stałych i umożliwia przenikanie 
koncentratu w trudnodostępne miejsca 
umożliwiając przy tym kontrolowanie pożaru. 
Wydłużony czas wykraplania zapewnia dłuższe 
zwilżanie powierzchni, zmniejszając przy tym 
ryzyko ponownego zapłonu. 

 
Środek SILV-EX G tworzy warstwy piany, która 
stanowi barierę izolacyjną pomiędzy paliwem 
(palącym się obiektem) i powietrzem oraz hamuje 
wytwarzanie łatwopalnych oparów podczas 
chłodzenia paliwa.  

 
Ponadto, koncentrat SILV-EX G zapewnia 
właściwości ochronne przeciwpożarowe: 

 
- biała piana odbija ciepło 

- tworzy gęstą warstwę piany z doskonałymi 

właściwościami izolacyjnymi 

- przylega do powierzchni pionowych 

konstrukcji zapewniając im ochronę 

- zwilża i przenika obiekty klasy A 

zmniejszając ich palność oraz zwiększając 

5 krotnie skuteczność gaśniczą wody 

 
 
Niektóre właściwości koncentratu środka 
pianotwórczego SILV-EX G zależą od typu 
używanego urządzenia pianotwórczego. Środek 
pianotwórczy SILV-EX G nie spowalnia wzrostu 
nowych lasów, nie szkodzi organizmom wodnym 

Nazwa produktu SILV-EX G Class A  

Opis Specjalistyczny środek pianotwórczy  

Producent SKUM 
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ani dzikim zwierzętom, ulega biodegradacji  
w glebie, ekosystemach wodnych, kanalizacjach 
i instalacjach oczyszczających.  

 

4. Stosowanie 
 

Koncentrat SILV-EX G został zaprojektowany 
specjalnie do użytku przy pożarach klasy A (gumy 
drewno, papier i węgiel) jednakże można go 
stosować przy niektórych pożarach typu B. Środek 
ten daje możliwość strażakowi ugaszenia pożaru, 
obrony obiektu i zwiększa jego bezpieczeństwo.  

 
Roztwór środka pianotwórczego SILV-EX G można 
stosować z urządzeniami typu airspirating 
(zasysające powietrze), non-airspirating 
(niezasysające powietrze) jak również w układach 
sprężonego powietrza (CAFS). 

 
Właściwości pianotwórcze koncentratu SILV-EX G 
pozwalają na  dozowanie za pomocą większości 
konwencjonalnych urządzeń  dozujących, takich 
jak:  
- pompa środka pianotwórczego 

- system bladder tank 

- In-line stałe lub przenośne dozowniki typu 

indukcyjnego 

- wozy strażackie (elektroniczne systemy 

dozujące) 

 

 

5. Jakość 
  
 

 

SILV-EX G - tak jak wszystkie produkty TYCO- jest 
bardzo dokładnie monitorowany pod kątem jakości 
na wszystkich etapach produkcji, od kontroli 
wszystkich substratów po gotowy produkt. Cały 
proces produkcji odbywa się zgodnie i w oparciu o 
normę ISO 9001:2008, która obowiązuje na terenie 
zakładu i jest poddawana corocznej kontroli. 
Dlatego jakość środków pianotwórczych jest 
gwarantowana. 

 
 

 

6. Aprobaty 
 

 DIN – EN2 

 Przemysł oponowy, intensywne badania w 
tym zraszacze 

 

 
 

7. Typowe właściwości w temp. 

20˚C 
 

 

SILV-EX G Od 0,1% do 1% 

Grupy Pożarów A, B 

Stężenie dozowania Od 0,1% do 1% 

Kolor jasnożółty 

Gęstość w temp. 20°C 1,01±0,01 [g/ml] 

PH w temp. 20°C 7,5±0,5 

Lepkość w temp. 20°C 13,0±2,0 [mm2/s] 

Napięcie 
powierzchniowe wody 

Roztwór SILV-EX G 0,1% 
Roztwór SILV-EX G 0,6% 
Roztwór SILV-EX G 1,0% 

Od 66 do 76 [dyn/cm] 
 

25,00 
24,50 
24,40 

Rodzaje pian Ciężka, Średnia, Lekka 

Liczba spienienia ≥8,0 

Czas wykraplania 25% 
(20°C, EN 1568-3) 

≥5:00 [min/s] 

Czas Wykraplania 50% 
(20°C, EN 1568-3) 

≥8:00 [min/s] 

Temperatura 
zamarzania 

≤ -10°C 

Zalecana temperatura 
przechowywania 

Od -7°C do +60 [°C] 

 

 

8. Zalecane kompatybilne 

materiały 
 

SILV-EX G został przetestowany pod kątem 
oddziaływania na elementy instalacji gaśniczej. 
Wynikiem tych testów jest zaaprobowanie do 
użycia takich materiałów, jak stal węglowa, stal 
nierdzewna, aluminium, mosiądz.  
 

Roztwór środka pianotwórczego SILV-EX G jest 
również kompatybilny ze standardową prądownicą 
strażaka i materiałem z którego wykonany jest wąż 
strażacki.  

 

W celu zapobieżenia korozji nie należy stosować 
nierozcieńczonego koncentratu w rurach  
i połączeniach ocynkowanych.  
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9. Przechowywanie i okres 

przydatności 
 
SILV-EX G może być stosowany w przedziale 
temperaturowym od -7°C do +60°C. Ograniczone 
narażanie na działanie temperatur powyżej +60 nie 
ma wpływu na skuteczność gaśniczą.  W przypadku 
przechowywania w oryginalnym nieotwieranym 
pojemniku i przechowywaniu w granicach 
wyznaczonych temperatur okres trwałości 
koncentratu SILV-EX G wynosi ok 20-25 lat. 
Czynniki mające wpływ na trwałość i stabilność 
środków pianotwórczych SKUM omówiono 
szczegółowo w biuletynie technicznym zaleceń 
odnośnie przechowywania. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat konkretnych wytycznych 
dotyczących SILV-EX G należy napisać pod adres 
instalacje@foamax.com.pl.    
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10. Informacje do zamówienia 

 
Opis Nr. parti 

20 litrów F201132C2 

200 litrów F201132D1 

1000 litrów F201132T1 
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