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سائل طفاية التيار المحمل

اثير، تالحجب، تأثيرالتبريدتأثير االختراق، تأثير)عناصر من االحتراق 4أو اكثر من 3ممتازة على ازالة قدرة•

(االختناق

سعر منخفض•

سهولة التخزين اآلمن•

اقل تلوث بيئي •

نسانسامة لجسم اإلغير•

السوائل حاالت

يتميز سائل مطفأة الحريق الخاص الذي تصنعه شركتنا باختراق سريع وتوتر 

سطحي قوي ، مما يؤدي إلى إخماد سريع للحرائق
تأثير االختراق

تأثير اإلطفاء

ار بسرعة يعمل مزيج النيتروجين والمركبات السائلة الخاصة على تبريد سطح الن

لزيادة فعالية إخماد الحرائق السريع
تأثير التبريد 

ماد الحرائق ينقطع بسرعة بين المواد القابلة لالحتراق والنار ، مما يزيد من تأثير إخ

السريع
تأثير الحجب

ريع لثاني تأثير إخماد سريع للحريق عن طريق خنق الحريق عن طريق التوليد الس

أكسيد الكربون
تأثير االختناق



مزايا طفايات الحريق المحمولة السائلة

.  إنه مناسب لالستخدام من قبل أي شخص بما في ذلك األطفال وربات البيوت وكبار السن•

.، يمكن رشه مباشرة إلى منطقة الحريق وإطفائهالجوي طارد البعوضالهباءمثل •

(.جم460حوالي )خفيف •
مريحة لالستخدام

.درجة مئوية20-حرارةعبارة عن طفاية حريق سائلة ويمكن استخدامها عند درجة•

طفايات يصعب التحكم في طفايات حريق المسحوق و)على وجه الخصوص ، فإنه يظهر أداء ممتازا في حرائق زيت القلي •

(.حريق الغاز

.  الستايروفومإلى مواد قابلة لالحتراق مثل األثاث والخشب واألريكة والنارتكون إطفاء الحرائق العميقة فعالة عندما تحترق•

.فعالالمطبخحريق •

.فال داعي للقلق بشان التصلب واالهتزاز,نظرا ألن عامل االطفاء سائل•

.تقليل األضرار التي تلحق باألثاث والداخلية عند الرش•

مواصفات المتنج 

المواد ويقلل من الغازات السامة والدخان المنبعث من( غير سام وغير ملوث وغير قابل للتآكل)االنسانغير ضار لجسم•

حتراقالقابلة لال

.، من السهل تنظيفها بعد الرشعلى عكس طفايات الحريق المسحوق•
صديق للبيئة

.إنه مضغوط ويمكن وضعه في اكثر مكان مرئي•

.الفحصال يلزم تبادل السوائل أو•

ق ، وتبادل إزالة المضايقات مثل الفحص الخارجي الدوري لطفايات الحريق العامة ، والتفتيش الدوري ، والتفتيش الدقي•

االدوية ، وتوفير مكان مخصص

سهل التخزين

ق الغابات مراقبة حرائ,ورش اللحام ,السفن ,المركبات ,المستودعات ,المصانع ,المكاتب ,المستشفيات ,الفنادق ,المطابخ •

.والمنتزهات الوطنية وما إلى ذلك

(مالعطالت، هدايا نهاية العاو،  األعيادالعالم للمساهميناالحتفال بذكرى التأسيس واالجتماع)للترويج للشركات •

.ألعضاء جمعيات أعمال المطاعم وأصحاب االمتيازمواد شائعة•

.هدية توصيل السيارة,شركة تأمين •

.لتوفير المؤسسات العامة مثل المكاتب الحكومية •

استخدامات مختلفة


