
-UGODNE CENE- 

POKLIČITE ZA PONUDBO! 

PENILO  

TOWALEX MB 15 - 3% 

NA ZALOGI  

Pakiranje:  

20L DIN, 25L 

200L, 1000 L  

TOWALEX MB 15 je sintetični večnamenski koncen-
trat pene na osnovi maščobnih alkoholov, alkil sulfatov 
in butilkarbitola. Številni testi gašenja med testnimi 
programi so pokazali, da tvori stabilno peno pri gore-
nju nepolarnih topil. Prav tako tvori stabilno peno z 
nizko, srednjo in visoko ekspanzijo, ki hitro zapolni 
velike prostore. 

Koncentrat TOWALEX MB 15 lahko uporabimo za 
izdelavo pene s stopnjami raztezanja od 50: 1 do 
1000: 1, odvisno od tipa generatorja in njegovega 
delovnega tlaka. 

Pri uporabi generatorjev pene za visoko ali srednjo 
peno je priporočljivo odmerjanje 2 do 3% (3% = 3 litre 
TOWALEX MB 15 z 97 litri vode). 

Učinkovitost 

Učinkovitost  koncentrata TOWALEX MB 15 pri visoki 
razteznosti je odvisna  od značilnosti opreme. Razširi-
tvena razmerja preko visokih ekspanzijskih generator-
jev so običajno med 200: 1 in 1000: 1. Zato je za 
pravilno zasnovo sistema z visoko ekspanzijo po-
membno, da se koncentrat TOWALEX MB 15 posebej 
preizkusi z generatorji pene.  

Generatorji srednje ekspanzijske pene običajno dobijo 
razteznostna razmerja med 50: 1 in 200: 1 

Slika simbolična. 
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Značilnosti pri temperaturi 20°C 

TOWALEX MB 15 HI-EX 2-3% 

Požarni razred A and B 

Oblika in barva rdeča, bistro tekoča 

Gostota (20°C) 1.04 ±0.02 [g/ml] 

pH (koncentrat, 20°C) 7.0 ±0.5 

Viskoznost 20°C 6.0 ±2.0 [mm2/s] 

Sediment (EN 1568) ≤ 0,1 [%] 

Razmerje mešanja 2-3 [% Vol.] 

Razmerje razširitve(EN 1568-3) ≥ 9.0 

Čas odcejanja 25%, ≥6:00  [min:s] (20°C, EN 1568-3) 

Čas odcejanja 50%, ≥11:00 [min:s] (20°C, EN 1568-3) 

Nanos nizka, srednja, visoka 

Temperatura zmrzovanja ≤ -20 [°C] 

Priporočila shranjevanja/-15 +60[°C] 

 

V prodajnem programu imamo tudi  ostala penila: 

alkoholno obstojna, penilo za gozdne požare,…. 


