SKUM NFF 3x3 UL201 Concentrado de
espuma de combate a incêndio não
fluorado resistente ao álcool

Redefinir o desempenho
Durante décadas as Espumas Aquosas de Formação de Filme (AFFFs) com fluorquímicos
estabeleceram o padrão de desempenho para a supressão de incêndio e vapor de Classe
B. Recentemente, a indústria expandiu a oferta de concentrado de espuma para incluir
produtos não fluorados para incêndios de combustível de Classe B, com o exigente
desafio de fornecer uma eficácia semelhante à AFFF.
Definir um novo padrão
Apresentação da tecnologia patenteada do concentrado de espuma SKUM NFF 3x3 UL201,
que estabelece um novo padrão para o combate a incêndios não fluorados de Classe B:

• Verificação independente, por terceiros,
para alcançar a mesma taxa de aplicação
que uma espuma de moldagem de
película aquosa resistente ao álcool (ARAFFF) listagem UL 162 para controlo e
extinção de incêndios de combustíveis
hidrocarbónicos
• EN 1568-1,-3,-4:2018 testado contra
incêndio em combustíveis hidrocarbónicos
e solventes polares com classificações
típicas de um AR-AFFF
• Controlo e supressão eficazes de incêndios
de combustível hidrocarbónico em
proporções de expansão tão baixas como
3 para 1 - apoio à utilização de bicos e
linhas de mão normais e não-aspiradas
para muitas aplicações

• Viscosidade semelhante a um AR-AFFF
3x3 de qualidade, permitindo uma
aplicação com a maioria dos dispositivos
de dosagem e resposta de descarga bem
calibrados e reduzindo a necessidade de
alterações significativas de hardware
• Desempenho líder na classe,
multifuncional para o combate e controlo
de incêndio; manta de espuma de longa
duração para resistência prolongada pósextinção e supressão de vapor
• Resposta flexível com 3% de proporção
em água doce, salobra ou salgada tanto
para perigos de hidrocarbónicos como de
solvente polar de classe B

Não se trata de um produto AFFF
leve.
Não se trata de um mandato para
alterar o hardware de resposta
de combate a incêndios com
espuma.
Não se trata de uma experiência
não testada.
Não se trata de um produto não
conforme de uma startup sem
nome.
Não se trata de uma concessão.
Trata-se de supressão de
incêndio com espuma não
fluorada: Redefinida.

O concentrado de espuma de combate a incêndios SKUM NFF
3x3 UL201 consta da listagem UL com vários tanques de bexiga,
doseadores, bicos e outros dispositivos de descarga. Consulte a
listagem da UL para todas as informações.
Esta espuma é bem adequada para as seguintes aplicações:
• Resposta Municipal e Industrial para riscos de derrame e de
escala limitada Tipo III
• Sistemas de espuma com dispositivos de descarga tipo II
O concentrado SKUM NFF 3x3 UL201 é definido como um
concentrado de espuma não fluorada para combate a incêndios,
produzido em equipamento livre da utilização de químicos PFAS.
Uma vez que este produto está livre de qualquer químico PFAS
adicionado intencionalmente e que foram tomadas precauções
para evitar a contaminação com PFAS, cumpre inerentemente as
Diretivas (UE) 2017/1000 sobre PFOA e 2019/1021 (diretiva da UE
sobre POPs) como produto não fluorado.

Desempenho líder no setor
O concentrado de espuma SKUM NFF 3x3 UL201 é classificado de acordo com a norma
EN 1568:2018 da seguinte forma: Parte 1 cumprida, Parte 3 1A/1A e Parte 4 1A/1A para a
acetona e 1B/1A para o isopropanol. Como todos os concentrados de espuma não fluorada
para combate a incêndios, o concentrado de espuma SKUM NFF 3x3 UL201 é testado segundo
UL 162 e listado como uma espuma sintética. De acordo com esta norma UL, a taxa mínima
de aplicação de design para esta espuma é de 6,5 lpm/m2 para incêndios de combustível
hidrocarbónico de tipo III.
Para além da listagem da espuma sintética, esta espuma passou - sob testemunha
independente de terceiros - o muito mais desafiante protocolo de teste UL 162 Tipo III para
um AFFF. Este protocolo utiliza uma taxa de teste de aplicação de espuma de 1,6 lpm/m2, que
é 33% inferior à taxa de aplicação para o teste de espuma sintética UL 162. Sob este protocolo
mais desafiante, um AFFF com o mesmo desempenho demonstrado que a espuma NFF 3x3
UL201 atingiria uma taxa mínima de aplicação de 4,1 lpm/m2 para todos os incêndios de
combustível hidrocarbónico de tipo III.

Taxas de aplicação de espuma SKUM NFF 3x3 UL201
lpm/m2 (gpm/ft2)

Protocolo de teste UL 162 para hidrocarboneto tipo III Aplicação forçada

Combustível hidrocarbónico
Taxa de teste

Taxa mínima de
projeto

UL 162 Teste de espuma sintética

2.4 (0.06)

6.5 (0.16)

UL 162 Teste AFFF (Testemunhado por terceiros independentes)

1.6 (0.04)

4.1 (0.10)

Combustível de gasolina premium
Taxa de teste

Taxa mínima de
projeto

2.4 (0.06)

6.5 (0.16)

A NFPA 11 exige uma taxa mínima de aplicação de design de
4,1 lpm/m2 em incêndios com derramamento de combustível
hidrocarbónico, e os testes testemunhados por terceiros apoiam a
utilização de uma proporção de 3% de espuma SKUM NFF 3x3 UL201
a esta taxa de aplicação.

SKUM NFF 3x3 UL201 demonstrou um fator de segurança acrescido
a esta taxa de aplicação necessária com o seu desempenho de
ensaio bem-sucedido e testemunhado, extinguindo incêndios de
combustível hidrocarbónico de tipo III com a menor taxa mínima de
aplicação de um AFFF.

A NFPA 11 e a UL 162 requerem uma taxa mínima de aplicação de
design de 6,5 lpm/m2 para espumas não fluoradas em incêndios de
combustível hidrocarbónico de tipo III em profundidade. A espuma

A SKUM NFF 3x3 UL201 tem um bom desempenho e está listada na
UL com E15 e também com vários combustíveis de solventes polares.

Taxas de aplicação de espuma lpm/m2 (gpm/ft2)
Espuma SKUM NFF 3x3 UL201

Taxa de teste

Taxa mínima de projeto

Hidrocarbonetos

2.4 (0.06)

6.5 (0.16)

E15 (15% de etanol/85% de gasolina)

4.1 (0.10)

6.9 (0.17)

Hidrocarbonetos

2.4 (0.06)

4.1 (0.10)

Álcoois

4.1 (0.10)

6.9 (0.17)

Etanol

2.4 (0.06)

4.1 (0.10)

Cetonas

4.1 (0.10)

6.9 (0.17)

E85 (85% de etanol/15% de gasolina)

3.7 (0.09)

6.1 (0.15)

Listagem de Aplicações de Espuma Sintética UL 162*
Hidrocarboneto de tipo III Aplicação forçada

Hidrocarboneto de tipo II Aplicação suave

Combustíveis polares de tipo
II - Aplicação suave

* Consulte o diretório iQ de produtos UL para obter todos os detalhes da listagem.
Nota: Se qualquer produto de espuma for descarregado no ambiente, devem ser feitos esforços para controlar, conter e recolher a descarga para eliminação adequada, seguindo ao
mesmo tempo todas as leis, regulamentos e códigos aplicáveis. Mais informações sobre a utilização, descarga e eliminação de espumas de combate a incêndios podem ser encontradas
em www.skum.com.
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Na Johnson Controls, transformamos os ambientes onde as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Da otimização do desempenho
dos edifícios à melhoria da segurança e do conforto, impulsionamos os resultados que mais importam. Cumprimos a nossa promessa em
indústrias como os cuidados de saúde, educação, centros de dados e o fabrico. Com uma equipa global com mais de 105 000 peritos em mais
de 150 países e mais de 130 anos de inovação, somos a força por detrás da missão dos nossos clientes. O nosso portefólio líder de tecnologia
e soluções de construção inclui alguns dos nomes mais fiáveis do setor, como Tyco®, York®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, Penn®, Sabroe®,
SKUM, Simplex®, Ansul® e Grinnell®.
Para mais informações, contacte o seu representante regional de produtos SKUM ou visite www.skum.com.
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