
 

 

Tekst i ilustracje w karcie katalogowej nie są wiążące. Opisy i zdjęcia w kartach katalogowych mogą zawierać 
wyposażenia dodatkowe, które jest dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą. 

str. 1 

1. Opis 

ANSULITE® 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF jest kon-

centratem pianotwórczym tworzącym film wodny 
oraz polimerowy, co pozwala na stosowanie go w 
przypadku pożarów zarówno cieczy węglowodoro-
wych jak i polarnych rozpuszczalników. Koncentrat 
został opracowany według opatentowanej recep-
tury i technologii, co znacznie obniżyło jego lepkość 
w porównaniu z innymi środkami pianotwórczymi 
typu alkoholoodpornego dostępnymi na rynku. Ni-
ska lepkość pozwala na stosowanie środka ANSU-
LITE 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF w systemach do-
zowania każdego typu, począwszy od zasysaczy li-
niowych, zrównoważonych systemach opartych na 
zbiornikach bladder tank lub pompach środka pia-
notwórczego z dedykowanymi im dozownikami oraz 
do wbudowanych systemów w samochodach pożar-
niczych.   

Środek pianotwórczy ANSULITE 3x3 LOW VISCO-
SITY AR-AFFF charakteryzuje się lepszą skuteczno-
ścią gaśniczą i ochroną przed nawrotem palenia, w 
porównaniu z innymi koncentratami o stężeniu do-
zowania 3%. Jego wyjątkowe właściwości zostały 
potwierdzone w przypadku silnie lotnego eteru tert-
butylowo-metylowego, który stosuje się jako doda-
tek do benzyny umożliwiający jej czystsze spalanie.   

ANSULITE 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF posiada 
wiele zaawansowanych właściwości, a jego jakość 
została zatwierdzona przez Underwriters Laborato-
ries (UL listed ). Jest to jedyny środek do stosowania 
w stężeniu 3% dla cieczy polarnych i niepolarnych 
wyróżniony przez UL.  

Koncentrat ANSULITE 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF 
składa się ze specjalnych fluorochemicznych  
i węglowodorowych surfaktantów, polimerów  
o wysokiej liczbie cząsteczkowej oraz rozpuszczalni-
ków.   

Można rozróżnić trzy mechanizmy działania gaśni-
czego środka pianotwórczego ANSULITE 3x3 LOW 
VISCOSITY AR-AFFF w przypadku zarówno pożarów 
klasy B cieczy węglowodorowych  
(benzyna, olej napędowy itp.) i cieczy polarnych ta-
kich jak alkohole, aceton i inne rozpuszczalniki.  
W przypadku cieczy węglowodorowych, wykrapla-
jący się z piany roztwór tworzy na powierzchni pa-
liwa film wodny, natomiast na powierzchni rozpusz-
czalników powstaje z kolei film polimerowy, zapo-
biegający niszczeniu piany przez hydrofilową ciecz. 
W obydwu przypadkach szczelna warstwa filmu 
tworzy barierę uniemożliwiającą parowanie paliwa  
i tworzenie się mieszaniny palnej par z powietrzem. 
Ponadto, niezależnie od typu substancji palnej, war-
stwa piany izoluje ciecz od dopływu powietrza (utle-
niacza) koniecznego do podtrzymywania procesu 
spalania. Dodatkowym mechanizmem gaśniczym 
jest efekt chłodzenia, na skutek odbierania ciepła 
przez wodę zawartą w roztworze, z którego została 
wytworzona piana gaśnicza. 
 

2. Stosowanie 
 

ANSULITE 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF jest jednym 
z niewielu środków, które mogą być stosowane  
w stałym, trzyprocentowym stężeniu, zarówno  
w przypadku cieczy niepolarnych, jak i polarnych. 
Środek może być stosowany zarówno w przypadku 
pożarów cieczy, jak i materiałów stałych, ponieważ 
posiada doskonałe właściwości zwilżające i penetru-
jące.  Może być używany zarówno z urządzeniami 
zasysającymi powietrze (air-aspirating), jak i pozo-
stałymi (nonaspirating). W celu zapewnienia jeszcze 
większej skuteczności gaśniczej środek ANSULITE 
3x3 LOW VISCOSITY ARAFFF może być używany  
z proszkami gaśniczymi, które należy podawać tak, 
aby nie uszkadzały bezpośrednio warstwy polimero-
wej wytworzonej z roztworu środka pianotwórczego 
wykraplającego się z piany na powierzchni paliwa.  

Nazwa produktu ANSULITE® A334-LV 3x3 AR-AFFF   
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ZAPYTAJ O PRODUKT 
 
ANSULITE 3x3 LV jest unikatowym dla środowiska preparatem zawierającym krót-
kołańcuchowe fluorochemikalia C-6 produkowane z wykorzystaniem procesu 
opartego na telomerze. Proces telomeru nie powoduje powstawania żadnego 
PFOS, a te materiały C-6 nie ulegają rozpadowi w celu uzyskania PFOA. Chemikalia 
fluorochemiczne stosowane w koncentratach spełniają wytyczne Agencji Ochrony 
Środowiska USA 2010/15 PFOA Stewardship Program. 
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Dodatkową zaletą stosowania środka pianotwór-
czego ANSULITE 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF jest 
łagodzenie parowania niebezpiecznych substancji 
takich jak dymiące kwasy. Testy przeprowadzone na 
oleum i kwasie chlorosiarkowym prowadzone we 
współpracy z DuPont w laboratorium DOE  
w Nevadzie potwierdziły skuteczność środka piano-
twórczego podawanego przy pomocy wytwornicy 
piany średniej. Koncentrat ANSULITE 3x3 LOW VI-
SCOSITY AR-AFFF znajduje więc idealne zastosowa-
nie w przypadku usuwania rozlanych cieczy wydzie-
lających niebezpieczne opary. Środek ten można za-
równo stosować z wodą słodką jak i morską. 

3. Certyfikaty  
 

▪ UL - 162 standard latest edition 
▪ ULC S564 
▪ EN 1568:2008 część 3,4 
▪ FM Approvals – FM 5130 
▪ Świadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 

3014/2017 
▪ Atest PZH Nr PZH/HT-3318/2017 
 

 

 

 

4. Typowe właściwości w temp. 

20˚C 
 

ANSULITE® 3x3 LOW 
VISCOSITY AR-AFFF 

AR-AFFF 3x3 

Wygląd Ciecz zżelowana, bez-
barwna lub jasnożółta 

Gęstość 1,03g/ml ±,002 

pH 7,0 -8,5 

Współczynnik załama-
nia światła 

1.3600 minumum 

Lepkość [25⁰C 30 rpm] 1800 ± 500 cPs 

Lepkość [2⁰C 30 rpm] 1900 ± 500 cPs 

Lepkość [25⁰C 60 rpm] 1000 ± 500 cPs 

Stężenie dozowania 3% 

Liczba spienienia ≥7 

 

Koncentrat ANSULITE 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF 
jest cieczą nienewtonowską, zarówno pseudopla-
styczną jak i triksotropową. W związku z tym lepkość 
dynamiczna koncentratu wzrasta wraz ze wzrostem 
ścinania.   

Tabela oceny za pomocą UL 162 standard 50 ft2. Ba-
dania przeprowadzone między innymi na substan-
cjach podanych w tabelce poniżej: 

U.L Zastosowanie typu II (1) – polarne rozpuszczalniki 

 

(1)Zastosowanie typu II to podawanie piany na powierzchnię palącej się cie-
czy i częściowo pod powierzchnie lub procedury ograniczonej pobudzenie 
powierzchni jak opisano w UL 162. 
 

(2)MTBE (17,2%)- zwykła benzyna bezołowiowa / (82,2%) mieszanka 
 

(3) Zastosowanie typu III to podawanie piany bezpośrednio na palącą się 

ciecz, jak opisano w UL 162. 
 

5. Zalecane kompatybilne mate-

riały 
 

ANSULITE 3x3 LV, został przetestowany celem 
sprawdzenia oddziaływania środka na instalację i in-
stalacji na środek. Wynikiem tych testów jest zaa-
probowanie do użycia takich materiałów jak: 
 

a) Część instalacji, która ma styczność z roztworem 
środka pianotwórczego  
- stal węglowa,  
- stal nierdzewna,  
- aluminium,  
- mosiądz.  
 

b) Część instalacji, która ma styczność z koncentra-
tem środka pianotwórczego:  
- stal nierdzewna 304,  
- stal nierdzewna 316,  
- mosiądz  
 

W celu stwierdzenia zgodności z alternatywnymi 
materiałami, prosimy o kontakt.  
 

6. Informacje do zamówienia 

 

Nr kat Pojemność 

442861E 19l 

442863E 208l 

442865E 1003l 

 
 


