
 
FORREX AB-50 

PRODUKTBLAD 

ForrexAB-50_Brxp.docx 

Brandexperten Sverige AB | Tel 020-29 90 00 | www.brandexperten.se Heltäckande på säkerhet 

 

Forrex AB-50 är ett effektivt släckmedel 
som släcker genom en kombination av 
kvävande och kylande egenskaper. 
Släckmedlet skapar ett skyddande lager 
som effektivt fäster vid alla ytor och 
förhindrar återantändning. 
Forrex är inte miljöskadligt och spolas 
enkelt bort med vatten efter en brand. 
 

Beskrivning 
Forrex AB -50 är ett släckmedel för bränder av  
klass A och B. Genom att kombinera de bästa släck-
egenskaperna i en och samma produkt fås en 
överlägsen släckverkan. 

Forrex AB -50 är ett vätskebaserat släckmedel som 
innehåller både släckande kemikalier liknande dem 
som finns i pulver samt filmbildande fluortensider 
lika dem som finns i skum. Resultatet blir en 
släckvätska med lika hög släckeffekt som pulver och 
lika goda fysikaliska egenskaper som skum. 
Släckmedlet har ett mycket gott återantändnings-
skydd, och sköljs lätt bort med vatten efter en 
brand.  

Forrex AB -50 är köldskyddat ned till -50o C. Det har 
en bred användning för skydd av bussar, 
skogsmaskiner och andra fordon. Den används 
också av försvaret på militära fordon. 

Forrex kan användas med både sugande och icke-
sugande tömningsanordningar samt är kompatibelt 
med alla torra kemiska pulver. 

Förvaring / hållbarhet 
Forrex ska förvaras i obruten lagringsbehållare eller i 
lämplig brandsläckare eller lagringstank. Det 
rekommenderade temperaturområdet för lagring är 
från -50° C till +60° C. Forrex AB -50 har utmärkt 
lagringsstabilitet upp till 10 år under rätt 
lagringsförhållanden. 
Forrex bör endast lagras i behållare av rostfritt stål, 
anodiserad aluminium eller plast.  

Typiska prestanda 
Forrex AB -50 har utformats för att kombinera de 
bästa egenskaperna från 

• Vattenhaltigt filmbildande skum (AFFF) 
• Släckmedel för klass A-bränder 
• Sprinklersystem 

Tekniska data 
Färg Ljusröd 
Specific gravity vid 20.0° C 1.16 +/- 0.02 g/ml 
pH 7,78  
Förvaringstemperatur -50 - +60° C 
Fryspunkt <-50°C 
EN 3 klassning för 6 l brandsläckare 13A, 113B 

Emballage 
Forrex kan levereras i 25 liters behållare och 200 
liters fat. Vi kan också leverera i 1000 liters 
behållare eller i bulk. 

Godkännanden 
Forrex AB-50 har testats och dokumenterats enligt 
EN 1568 del 3, och uppnår 13 A / 113 B enligt EN3-
7: 2004 + A1 2007. 


