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Köpük Ne��r�
Bas�t anlamda köpük yangın ve ısı d�renc� olan sıkı kabarcığıdır. Bu kabarcıklar su, petrol ve benzerler�nden düşük b�r 
yoğunluğa sah�pt�r. Bu nedenle yanan sıvı yüzey üzer�nde yüzer. Kabarcıkların hareket� sonunda hava (oks�jen) ve alev 
arasında engel oluşturur. Ayrıca yangında soğutma etk�s� yapar. Köpük konsantrasyonları köpüğün c�ns�ne ve özell�ğ�ne, 
genleşme oranına, burn-back (ger� yanma) d�renc�ne, söndürme süres�ne göre seç�lmekted�r. En sık kullanılan köpük 
konsantrasyon t�pler�;

Sentet�k Köpük
H�drokarbon surfaktanların komb�nasyonlarından üret�len köpük; yüksek hac�ml� stab�l kabarcıklar oluşturur. Depoların 

hızlı b�ç�mde doldurulmasında, madenlerde ve kısm� havalandırmalı alanların yangını sırasında veya endüstr�yel 

depolanan yanıcı gaz sızıntılarında kullanılır.

AFFF (Aqueous F�lm - Form�n� Concentrate)
AFFF (Aqueous F�lm-Form�ng Concentrate): Özell�kle h�drokarbon g�b� alevleneb�l�r sıvı yangınlarında kullanılır. 
Alevleneb�l�r sıvının üzer�n� kapatır ve yüzey�nde b�r f�lm tabakası oluşturur. Düşük enerj� g�r�ş� yakıt yüzey�nde yüzen 
yüksek kal�tel� köpük battan�ye üretmek gerek�r. Hızla yakıt yüzey�n� örten olarak, AFFF h�drokarbon yakıt yangınları 
(benz�n, gazyağı, motor�n, vb) en hızlı müdahaley� sağlar. AFFF da A sınıfı yangınlar üzer�nde etk�l�d�r. Ayrıştırılab�l�r ve 
çevre dostu bu ajanlar %1, %3 ve %6 konsantrasyonlarında kullanılab�l�r.

AR-AFFF (Alcohol-Res�stant Aqueous F�lm Foam Concentrate):
%3-%3, %3-%6 yüzdeler�nde üret�lmekted�r. Polar solvent / alkol yangınlarında kullanılır. Alkole d�rençl� sulu f�lm oluşturan 
köpük (AR-AFFF) köpük battan�ye ve yakıt yüzey arasında f�z�ksel, pol�mer membran bar�yer oluşturur. AR-AFFF, B Sınıfı 
h�drokarbon yangınları (d�zel, benz�n, gazyağı vb) ve poler solvent / suya karışab�l�r yakıt yangınları (alkol, keton, metanol) 
ve MTBE ürünler� �ç�n en uygun köpük t�p�d�r. Ayrıştırılab�l�r ve çevre dostu, AR-AFFF da A sınıfı yangınlar üzer�nde 

Prote�n Köpük
H�drol�ze prote�nden elde ed�len stab�l�zatörler ve d�ğer katkılar �çeren köpüktür. Stab�l prote�n üründen olan köpük yüksek 
ısı mükavemet�ne sah�pt�r. Prote�n köpükler havacılık, gem�, k�myasal ve petrol endüstr�s�nde uygulanab�l�r.

Fluoro Prote�n Köpük
Formülünde �çerd�ğ� fluoro sülfattan k�myasalı �le yüksek kal�te özell�ğ�ne sah�p olan köpük f�lm� yakıtı kontrol altında tutar, 
bu sebeple büyük kapsamlı h�drokarbon yangınlarında kuvvetle uygulanır. Gen�ş kullanım alanına sah�pt�r, özell�kle petrol 
endüstr�s�nde kullanılır. 
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