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TOWALEX PENILO MB 15 
Koncentrat pene 3% 

 

 
 

Opis 
 

TOWALEX MB 15 je sintetični večnamenski koncentrat 

pene na osnovi maščobnih alkoholov, alkil sulfatov in 

butilkarbitola. Številni testi gašenja med testnimi 

programi so pokazali, da tvori stabilno peno pri gorenju 

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. 

Razširitvena razmerja preko visokih ekspanzijskih 

generatorjev so običajno med 200: 1 in 1000: 1. Zato 

je za pravilno zasnovo sistema z visoko ekspanzijo 

pomembno, 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 

        Uporaba 
 

TOWALEX MB 15 se lahko uporablja z večino 

običajne opreme za peno, kot  npr.: 

• Oprema za uravnavanje tlaka črpalke 

• Napihljivi rezervoarji in primerni sesalci 

• Fiksni in prenosni generatorji tipa venturi 

• Fiksni ali ročni ročniki s s fiksno indukcijo 

/pobiranjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TOWALEX MB 15 je večnamensko gasilsko sredstvo, ki se 

uporablja za gašenje požarov razreda A in B tako v zaprtih 

prostorih kot na prostem. Uporablja se samo z napravami 

za odstranjevanje pene za odsesavanje zraka, razen kadar 

se uporablja kot vlažilno sredstvo na gorivih razreda A. 

Če se uporablja sredstvo z generatorji za visoko peno 
lahko TOWALEX MB 15 popolnoma poplavi velike prostore 
in zaprte prostore, kar omogoča učinkovito gašenje 
vodoravnih in navpičnih (tridimenzionalnih) požarov. 
Visoka ekspanzijska pena je učinkovita tudi pri 
zmanjševanju koncentracij hlapov, nevarnih plinov z nizko 
temperaturo vrelišča, kot je npr. razlitje amonijaka. 
Kadar se uporablja TOWALEX MB 15 z opremo za srednjo 
ekspanzijsko peno tvori plast iz pene, ki preprečuje 
sproščanje hlapov goriva in zagotavlja dodatno hlajenje 
zaradi večje vsebnosti vode. Srednja ekspanzijska pena 
ima koristi pri zunanji uporabi, ker na peno manj vplivajo 
vetrovne razmere. 

 
TOWALEX MB 15 je idealen za fiksne ali prenosne srednje 
in / ali visoko ekspanzijske sisteme, gasilske enote in 
letalske hangarje. 
TOWALEX MB 15 ob nežnem nanosu najbolje pogasi 
ogljikovodikove požare. 
TOWALEX MB 15 je združljiv z vsemi kemičnimi gasilnimi 
sredstvi. 
Morsko vodo lahko uporabljate brez povečanja stopnje 
nanosa. 

      TOWALEX MB 15 je v skladu z DIN 14 272 
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Skladiščenje in življenjska doba 

 

TOWALEX MB 15 ima delovno temperaturno 
območje –15 ° C in + 60 ° C. Omejena 
izpostavljenost temperaturam nad + 60 ° C ne 
vpliva na delovanje med uporabo. Če je izdelek 
shranjen v dobavljeni embalaži (polietilenski sodi 
ali sodih) ali v opremi, ki jo priporoča proizvajalec 
in v določenih predpisanih temperaturnih mejah je 
rok uporabe koncentrata TOWALEX MB 15 
približno 20-25 let. 

Če je izdelek med skladiščenjem ali prevozom 
zamrznjen je potrebno koncentrat odmrzniti brez 
uporabe sredstev, ki bi lahko povzročile 
poslabšanje lastnosti sredstva. 

 

EKOLIGIJA - 
 
TOWALEX MB 15 je okolju varen in hitro biološko 
razgradljiv. 
TOWALEX MB 15 ne vsebuje nobenih 
fluorosurfaktantov in jih tako lahko štejemo za peno 
brez fluora. 
Za več informacij pišite na info@skum.com 
 

Zagotavljanje kakovosti 
 

TOWALEX MB 15 – kot vsi izdelkih TYCO  je pod zelo 

strogim nadzorom kakovosti v vseh fazah proizvodnje, 

od vhodnih surovin do končnih izdelkov  skladno z ISO 

9001: 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Značilnosti pri temperaturi 20°C 

 

      TOWALEX MB 15 HI-EX 2-3% 

      Požarni razred A and B 

      Oblika in barva rdeča, bistro tekoča 

      Vonj podoben površinsko   

  aktivni        snovi 

    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] 
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