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ZAPYTAJ O PRODUKT 

  

SKUM ARC 1x1 LT jest unikatowym przyjaznym dla środowiska prepara-

tem zawierającym krótkołańcuchowe fluorochemikalia C-6 produko-

wane z wykorzystaniem procesu telomeru. Proces przy użyciu telomeru 

nie powoduje powstawania żadnego PFOS, a te materiały C-6 nie ule-

gają rozpadowi w celu uzyskania PFOA. Chemikalia fluorochemiczne sto-

sowane w koncentratach spełniają wytyczne Agencji Ochrony Środowi-

ska USA 2010/15 PFOA Stewardship Program. 

 

1. Informacje ogólne  
 

▪ Klasa skuteczności gaśniczej: 
- piana ciężka według Normy EN 1568-3 (1%) 
woda słodka / morska  IB/IB 
- piana ciężka według Normy EN 1568-4 (1%) 
woda słodka / morska (acetony) IC/IC 
woda słodka / morska (izopropanole)  IB/IB 
woda słodka / morska (metanole) IB/IB  

▪ Najniższa temperatura stosowania -20°C 
▪ Ciecz pseudoplastyczna 
▪ Spełnia normę EN 1568:2008 cz. 3,4 
▪ Przeznaczony do użytku z prądownicami piano-

wymi i wodnymi  
▪ Do stosowania z wodą wodociągową, morską i 

zanieczyszczoną 
▪ Dostarczany w pojemnikach 20dm³, 25dm³, 

200dm³ i 1000dm³ 

 

2. Opis 
  

SKUM ARC 1x1 LT jest środkiem pianotwórczym wy-
twarzanym na podstawie nowego patentu i w spe-
cjalnej technologii. Koncentrat łączy technologie 
fluoropochodne i węglowodorowe w celu zapew-
nienia lepszej odporności na ogień oraz pary wodnej 
powstającej przy pożarach klasy B, rozpuszczalni-
ków polarnych i węglowodorów. Obniżona lepkość 
koncentratu umożliwia stosowanie w różnych ukła-
dach dozowania. Ten syntetyczny koncentrat piano-
twórczy sprawdza się zarówno w podawaniu łagod-
nym jak i bezpośrednim na pożar. 
 
Środek SKUM ARC 1x1 LT przeznaczony jest jako 1% 
roztwór do cieczy polarnych i niepolarnych, można 

go stosować z wodą wodociągową, morską i zanie-
czyszczoną. Jego działanie ma na celu jak najszybsze 
ugaszenie pożaru poprzez wykorzystanie trzech me-
chanizmów tłumiących: 
 
▪ Gęsta i lepka piana blokuje dostarczanie tlenu 

niezbędnego do zachodzenia procesu spalania 
▪ Film polimerowy powstający na powierzchni 

cieczy polarnej blokuje uwalnianie się oparów 
uszczelniając tym samym powierzchnię paliwa 

▪ Zawartość wody w roztworze powoduje chło-
dzenie co znacznie przyspiesza tłumienie po-
żaru 
 

3. Właściwości   
 

SKUM ARC 1x1 LT został przebadany zgodnie z wy-
maganiami normy EN 1568:2008, co potwierdziło 
jego doskonałe właściwości gaśnicze. Środek ten 
można skutecznie stosować przy pomocy większości 
konwencjonalnych urządzeń do spieniania przy stę-
żeniu 1%. Koncentrat można stosować z wodą wo-
dociągową, morską i twardą. Aby uzyskać opty-
malną wydajność, twardość wody nie powinna prze-
kraczać 500 ppm wyrażonej jako wapń i magnez. 
 
SKUM ARC 1x1 LT nadaje się do użycia z urządze-
niami  zasysającymi powietrze jak np. prądownica 
pianowa oraz urządzeniami które tylko napowie-
trzają takie jak tryskacze czy zraszacze pianowe. 
Przy zastosowaniu urządzeń zasysających powietrze 
liczba spienienia wynosi od 3:1 do 10:1. Natomiast 
przy wykorzystaniu urządzeń, które tylko napowie-
trzają liczba ta wynosi od 2:1 do 4:1. W przypadku 
piany średniej w zależności od zastosowanego urzą-
dzenia liczba spienienia wynosi od 20:1 do 60:1.  
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4. Stosowanie 
 

SKUM ARC 1x1 LT, jest przeznaczony do stosowania 
w obu typach pożarów, klasy B: o małej rozpuszczal-
ności w wodzie, takich jak ropa naftowa, benzyny, 
paliwa napędowe i paliwa lotnicze jak i paliw polar-
nych o znacznej rozpuszczalności w wodzie, takich 
jak alkohol metylowy, etylowy czy aceton. 
 
Koncentrat ma również doskonałe właściwości zwil-
żające, które mogą skutecznie zwalczać pożary klasy 
A. SKUM ARC 1x1 LT może być również używany  
w połączeniu z suchymi środkami chemicznymi  
w celu zapewnienia jeszcze większej skuteczności 
przeciwpożarowej. 
 
SKUM ARC 1x1 LT jest idealny do zastosowań w pół-
stałych i stałych instalacjach gaśniczych, takich jak: 
 
▪ Paliwa lub zbiorniki chemiczne, 
▪ Zakłady przemysłu chemicznego i przetwarza-

nia ropy naftowej, 
▪ Urządzenia załadunku i rozładunku cystern 
▪ Obszary magazynowania łatwopalnych cieczy, 
▪ Urządzenia mobilne. 

 
Można go stosować ze wszystkimi urządzeniami słu-
żącymi do podawania piany bez względu na rodzaj 
konstrukcji i zasadę działania.  

 

 

5. Dozowanie 

 
Zalecany zakres temperatur roboczych dla środka 
SKUM ARC 1x1 LT wynosi od -17,8°C do 49°C.  Może 
być używany w najpopularniejszych systemach do-
zowania takich jak: 
 
▪ Układ dozowania z dozownikiem wyrównują-

cym ciśnienie z pompami środka pianotwór-
czego. 

▪ Bladder Tank 
▪ Układ z pompą cyrkulacyjną 
▪ Przenośnych i stałych zasysaczach środka pia-

notwórczego. 
 

Do natychmiastowego użytku: Koncentrat można 
również rozcieńczyć z świeżą lub słoną wodą w stę-
żeniu 1%. W przypadku przechowywania 1% ro-
tworu (premixu) w rurach instalacji należy skontak-
tować się z pracownikami firmy FOAMAX w celu 
uzyskania wskazówek dotyczących przydatności 
przechowywanego roztworu wstępnego (tylko 
słodka woda) 
 

6. Jakość 
  
 

 

SKUM ARC 1x1 LT - tak jak wszystkie produkty 
TYCO- jest bardzo dokładnie monitorowany pod ką-
tem jakości na wszystkich etapach produkcji, od 
kontroli wszystkich substratów po gotowy produkt. 
Cały proces produkcji odbywa się zgodnie i w opar-
ciu o normę ISO 9001:2008, która obowiązuje na te-
renie zakładu i jest poddawana corocznej kontroli. 
Dlatego jakość środków pianotwórczych jest gwa-
rantowana. 
 
 

 

7. Certyfikaty  
 

▪ EN 1568:2008 część 3 i 4 
▪ UL Standard 162  
▪ Świadectwo Dopuszczenia CNBOP 

Nr 3012/2017 

 

 

 
 
 

8. Typowe właściwości w temp. 

20˚C 
 
 

SKUM ARC 1x1 LT ARC 1% 

Grupy Pożarów B 

Stężenie dozowania* 1% 

Kolor Żółty 

Gęstość w temp. 20°C 1,09±0,02 [g/ml] 

PH w temp. 20°C 7,0 – 8,5 

Lepkość w temp. 20°C* 50 cSt 

Osad (EN 1568) ≤0,25 [%] 

Współczynnik załamania 
światła 

Min 1,3950 

Współczynnik rozprosze-
nia dla 1% roz. 

3 dyn/cm 

Liczba spienienia* ≥5,0 

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

≥2:00 [min/s] 

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

≥3:30 [min/s] 

Temp. krzepnięcia  ≤ -28°C 

Zalecana temperatura 
przechowywania 

Od -17.8°C do +49 
[°C] 

* wg. EN 1568-3, protokół 2008 
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9. Zalecane kompatybilne mate-

riały 
 

SKUM ARC 1x1 LT, 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.  
 

 

10. Przechowywanie i okres 

przydatności 

 
SKUM ARC 1x1 LT należy przechowywać w tempe-
raturze od -17,8°C do +49°C. 
 
Środek przechowywany w oryginalnych pojemni-
kach lub zbiornikach stałej instalacji gaśniczej reko-
mendowanych przez Producenta i w zalecanym za-
kresie temperatur, zachowuje swoją przydatność  
i parametry gaśnicze przez ponad 10 lat. Zalecenia 
odnośnie przechowywania w zbiornikach instalacyj-
nych dostępne są w odrębnym dokumencie udo-
stępnianym na życzenie Klienta.  
 
Jeśli środek zostanie zamrożony, należy go rozmro-
zić bez używania strumieniowych źródeł ciepła du-
żej mocy oraz sprawdzić pod kątem rozdzielenia. Je-
żeli dojdzie do rozdzielenia składników należy śro-
dek wymieszać mechanicznie i pobrać próbkę w 
celu weryfikacji parametrów użytkowych. 
 
Nie zaleca się mieszania koncentratu środka piano-
twórczego SKUM ARC 1x1 LT z innymi koncentra-
tami środków pianotwórczych do długotrwałego 
przechowywania. Dopuszcza się mieszanie z pro-
duktami AR-AFFF 1% w celu natychmiastowych 
działań gaśniczych. 
 
 
 
 

11. Kontrola 

 
SKUM ARC 1x1 LT powinien być okresowo 
sprawdzany zgodnie z następującymi normami: 
 
▪ NFPA 11 
▪ EN 13565-2 lub innej odpowiedniej normy 

 
Prospektowa próbka koncentratu powinna być 
przesłana do firmy FOAMAX, która jest wyłącz-
nym dystrybutorem urządzeń pianowych firmy 
TYCO na terenie Polski. Coroczna kontrola i ana-
liza próbek jest zwykle wystarczająca, chyba że 
produkt był narażony na nietypowe warunki. 
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12. Informacje do zamówienia 

 
Opis Nr. kat. Waga [kg] 

20 litrów F113183C2 22.1  

200 litrów F113183D1 218.5 

1000 litrów F113183T1 1100 

 


