
Charakterystyka produktu:

Zastosowanie:

PROTEKTOL SAT-10 jest wodnym roztworem zawieraj¹cym anionowe substancje powierzchniowo czynne,
rozpuszczalniki organiczne, stabilizatory piany, substancje obni¿aj¹ce temperaturê krzepniêcia oraz inhibitory
korozji.

Z wodnych roztworów PROTEKTOL-u SAT-10 mog¹ byæ wytwarzane wszystkie rodzaje pian gaœniczych tj. ciê¿ka,
œrednia i lekka. PROTEKTOLSAT-10 mo¿e byæ równie¿ u¿yty jako œrodek zwil¿aj¹cy w stê¿eniach od 0,5

Produkt charakteryzuje siê wysok¹ skutecznoœci¹ gaœnicz¹ (najwy¿sz¹ w tej klasie œrodków), nisk¹
korozyjnoœci¹ w stosunku do stali wêglowej, mosi¹dzu i aluminium, poni¿ej kryteriów okreœlonych dla wody
wodoci¹gowej. Odznacza siê równie¿ bardzo dobr¹ biodegradacj¹ (rozk³adem w œrodowisku naturalnym) –
stosunek BZT / ChZT wynosi 80%.20

÷ 1,0 %.

W³asnoœci fizykochemiczne:

W³asnoœci pianotwórcze:

postaæ: przezroczysta, jednorodna ciecz o barwie jasno¿ó³tej

gêstoœæ w temp. 20 C: 1,06 0,02 g/cm

wartoœæ pH: 8,0 9,5

lepkoœæ w temp. 20 C: 10 mm /s

lepkoœæ w temp. -10 :

zawartoœæ osadu: max. 0,1% obj.

temperatura krzepniêcia: -13°C 2°C

najni¿sza temperatura stosowania: -10 C

zalecana domieszka do wody gaœniczej (stê¿enie): 3% obj.

zalecana domieszka do wody gaœniczej jako œrodek zwil¿aj¹cy: 0,5

liczba spienienia:

szybkoœæ wykraplania piany ciê¿kiej, przy zastosowaniu

wody wodoci¹gowej:

– wartoœæ 25%:                                     4 minut

– wartoœæ 50% (po³ówkowa): 8 minut
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Wymagania jakoœciowe:

Gwarancja:

Wymagania jakoœciowe dla pianotwórczego œrodka gaœniczego PROTEKTOL SAT-10 s¹ zgodne
z norm¹ PN-EN 1568.  PROTEKTOL SAT-10 posiada œwiadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 2643/2016
oraz atest PZH.
Skutecznoœæ gaœnicza wg PN-EN 1568-1:2008       pozytywna (dla wody wodoci¹gowej)
Skutecznoœæ gaœnicza wg PN-EN 1568-2:2008       pozytywna (dla wody wodoci¹gowej)
Skutecznoœæ gaœnicza wg PN-EN 1568-3:2008       III B dla wody wodoci¹gowej/ III C dla wody morskiej

Przy prawid³owym przechowywaniu (temp. od -10 C do 35 C, w odpowiednich pojemnikach)

PROTEKTOL SAT-10  zachowuje swoje w³asnoœci przez okres co najmniej 5 lat i na taki okres

posiada gwarancjê.
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Instrukcja u¿ytkowania

1. Do wytwarzania pian gaœniczych z wodnych roztworów PROTEKTOL-u SAT-10 mo¿na u¿ywaæ typowych

urz¹dzeñ, tj. pr¹downic lub dzia³ek pianowych, wytwornic piany œredniej oraz generatorów (agregatów) piany

lekkiej.

2. W celu uzyskania odpowiedniej jakoœci piany ciê¿kiej nale¿y stosowaæ 3%-owe stê¿enie œrodka

pianotwórczego w roztworze wodnym.

3. PROTEKTOL SAT-10 charakteryzuje siê niskim stopniem dzia³ania korozyjnego, tym niemniej, dla

wyeliminowania ewentualnego wp³ywu produktów korozji (powstaj¹cych przy d³u¿szym sk³adowaniu) na

w³asnoœci produktu zaleca siê stosowanie do magazynowania œrodka zbiorników i pojemników ze stali

nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych (PE, ¿ywice poliestrowe na w³óknie szklanym itp.).

4. Po u¿yciu wszystkie elementy armatury, ruroci¹gi i pompy powinny byæ przemyte wod¹.

5. Ze wzglêdu na silne w³asnoœci pianotwórcze PROTEKTOL-u SAT-10 nape³nianie zbiorników nale¿y prowadziæ

powoli, aby nie dosz³o do tworzenia siê piany. Koñce przewodów (rur) doprowadzaj¹cych œrodek do zbiorników

powinny znajdowaæ siê poni¿ej lustra wody.

6. PROTEKTOL SAT-10 jest odporny na mrozy do temperatury ok. -13 C. Celem unikniêcia wp³ywu ni¿szej

temperatury przy d³u¿szym przechowywaniu zbiorniki magazynowe powinny byæ odpowiednio zabezpieczone

(izolacja termiczna, ogrzewane pomieszczenie magazynowe itp.)

7. PROTEKTOL SAT-10 mo¿e byæ w zasadzie mieszany z podobnego typu syntetycznymi œrodkami gaœniczymi

pianotwórczymi (np. Roteorem, Deteorem). W przypadku u¿ycia zbiorników magazynowych zawieraj¹cych

uprzednio innego typu œrodki pianotwórcze (np. proteinowe) powinny one byæ starannie przep³ukane wod¹ lub

przeparowane.

8. Zastosowane sk³adniki surowcowe decyduj¹, ¿e PROTEKTOL SAT-10 nie stwarza zagro¿enia dla

u¿ytkowników. Niewysoki odczyn alkaliczny (pH 8÷9) oraz obecnoœæ rozpuszczalników organicznych

powoduje jednak, ¿e produkt dzia³a wysuszaj¹co na skórê. W zwi¹zku z powy¿szym oczy oraz skórê nale¿y

chroniæ stosuj¹c sprzêt ochrony osobistej: okulary, rêkawice i buty robocze. W przypadku oblania

PROTEKTOL-em SAT-10 nale¿y zdj¹æ ska¿on¹ odzie¿, zmyæ powierzchniê cia³a obfit¹ iloœci¹ wody

i wyprowadziæ poszkodowanego na œwie¿e powietrze.

9. Zawarte w PROTEKTOL-u SAT-10 substancje powierzchniowo-czynne charakteryzuj¹ siê wysokim

stopniem rozk³adalnoœci w œciekach. Æwiczenia stra¿y po¿arnej oraz inne próby z u¿yciem piany nie powinny

jednak byæ przeprowadzane w obszarach, gdzie znajduj¹ siê publiczne i prywatne ujêcia wody pitnej.

Æwiczenia i pokazy powinny byæ prowadzone na utwardzonej powierzchni z odp³ywem do biologicznych

oczyszczalni œcieków.
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