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053İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması 
ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.
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INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS
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“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”

A B ve C sınıfı yangınları, başlangıcında çok daha hızlı, güvenli ve daha etkin bir şekilde söndürebilmesi amacıyla geliştirilmiş üstün nitelikte bir 
üründür. Kullanıcının tek yapması gereken ürünümüzü alıp yangının içine fırlatmaktır. 
Özel plastik bir ambalaj içerisinde bulunan ISONEM ANTI MOLOTOF yangına atıldığında plastik kap kırılıp yangını anında söndürür. Sıvı 
söndürme aracıdır, ateşe atıldığında atmosfere karışır. Ateşin sıcaklığı söndürme aracını buharlaştırır ve kimyasal reaksiyon başlar. Büyük 
miktarda karbondioksit gazı salgılayarak ateşi boğar oksijenle temasını keser ve böylece yangını söndürür. Kimyasal reaksiyon ayrıca soğutma 
aracı da ortaya çıkartır bu da yanan materyalin ısısını düşürür böylece diğer kimyasal köpükler devreye girerek alanda materyallerin yeniden alev 
almasının önüne geçilir.

KULLANIM ALANLARI: 
İdeal kullanım alanları kapalı ve açık alanlardır. Her türlü başlangıç yangınları için kullanılabilir. Gemiler, evler, okullar, taşıtlar ve askeri tesisler, 
benzin istasyonları, fabrikalar kısacası her yer için oldukça elverişli bir yangın söndürücüdür. Yangına kolayca atılır ve kendisi kırılarak yangını 
söndürür. Kullanım sonrası temizlik gerektirmez, bakım gerektirmez.

ÖZELLİKLERİ 
•  5 yıl raf ömrü, bakım gerektirmez
•  Yıllık denetleme ve tekrar dolum yoktur
•  Kolay kullanım: Sadece ATIN,  zorluğu yoktur, her yaş için uygundur
•  Çok hafiftir (850 gr)
•  ABC alevleri için uygundur
•  Taşınabilir, yangına yaklaşmayı gerektirmez
•  Kurtarma & tahliye aracıdır
•  Çok fazla duman çıkartmaz ve kaçış alanını kapatmaz
•  Çevre dostudur, toksik-zehirli madde içermez
•  Hızlı boşaltım: 1-5 saniyede 
•  Söndürme kapasitesi
    A sınıfı için: 8-10 m3

DİKKAT!
•  Yangın başlangıcında çok daha etkilidir. 
•  Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
•  Bebekler ve küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutunuz.
•  Tüketmeyiniz.
•  Cilde veya göze temas halinde hemen su ile yıkayınız.

BRÜT: 850 GR


