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INSTRUCTIEKAART

Actief schuim systeem ActiveFoam 40T: Chemische ontsmetting             

G-groep (gaspak, chemiepak en gereedschap decontamineren)

Vóór gebruik: Veiligheidsbril en chemiehandschoenen dragen, dit is verplicht bij het omgaan met de 

deco-middelen en bij het het aanmaken van de pre-mix!

1. Vul de gele jerrycan met water volgens de mengtabel per soort van ontsmetting. 

 Voeg  volgens de mengtabel blz. 4 de decon-agent GC-1 toe en als laatste de verschuimer (GT-3), draai de 

 dop op de can en schut de can enkele malen om, t.b.v. juiste vermenging                                                           

2. Verbindt alle componenten van het ActiveFoam 40T-systeem met elkaar

3. Open de drukluchttoevoer, door het openen van de ademluchtcilinder 

 (gebruik hiervoor het reduceertoestel, ingesteld op ca. 8 bar), 

 controleer ook of de afsluiter op het reduceer open is.

Inschakelen Systeem

1. Open de rode kogelkraan op de decomodule (inschakelen ActiveFoam 40T)

2. Open de straalpijp en houdt deze gedurende 3 tot 4 seconden opzij om de druk te stabiliseren, 

 laat de straalpijp open en start met het inschuimen van het object of de pakdrager.    

 Houd ca. 2,5 tot 3 meter afstand (Let op: systeem staat onder druk)

3. Begin met inschuimen van boven af en laat de gas-chemiepakdrager zich regelmatig langzaam draaien, speciale  

 aandacht voor de oksels, nek en breng ook schuim onder de rits-overslag en bij het kruis aan. Respecteer de  

 minimale contacttijd van de tabel (is tenminste 6 minuten en langer bij ernstige vervuiling).

Uitschakelen

1. Laat schuimstraalpijp geopend

2. Afsluiter druklucht sluiten

3. Nadat systeem drukloos is: sluit de afsluiter van de straalpijp

Na de inzet

1. Aanzuigslang in vat of emmer met schoon water plaatsen

2. Afsluiter druktoevoer openen

3. Afsluiter schuimstraalpijp openen

4. Afsluiter druktoevoer sluiten zodra uitsluitend schoon water  

 uit de straalpijp komt

5. Afsluiter schuimstraalpijp sluiten

Schematische Voorstelling

1. Voorraad can t.b.v. pre-mix/ 

 decontaminatieoplossing (20 liter)

2. Decontaminatiemodule

3. Luchtdrukverzorging  

 (ademluchtcilinder + reduceer)

4. Mobiel frame (in verschillende vormen)

5. Inzetslang + decon-straalpijp
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Vóór gebruik (zie ook vorige pagina)

� Maak de decontaminatie-oplossing (het pre-mix) aan, in de gele jerrycan 

� Vul als eerste stap de voorraad can met water, volg de mengtabel (zie blad 4) 

� Voeg de decon-agent GC-1 toe, volgens tabel.

� Voeg de schuimvormer GT-3 als laatste toe. Plaats de aanzuigslang in de can en draai de dop vast.  

 Meng vervolgens het premix mengsel door de can licht te schudden. 

Wisselen decontaminatiemiddel

� Afsluiter druklucht sluiten 

� Nieuwe can met 20 liter decontaminatiemiddel (pre-mix) aansluiten, deze plaatsen en het systeem is 

 weer inzet gereed

LET OP

� Voorraad can en ademlucht gelijktijdig verwisselen (na ca. 3 tot 4 gaspakdragers), of eerder indien nodig. 

� Systeem na elk gebruik doorspoelen, door ca. 30 - 40 seconden alleen schoon water aan te laten zuigen 

 en uit de straalpijp te laten komen.

� Systeem doorspoelen, alvorens een ander type/soort decontaminatie-middel te gebruiken.

Wisselen ademlucht cilinder

� Sluit de afsluiter van de cilinder 

� Open de schuimstraalpijp om te ontluchten 

� Sluit de afsluiter van de perslucht 

� Koppel de drukslang los 

� Vervang cilinder 

� Bouw in omgekeerde volgorde weer op

Aftappen decontaminatie-systeem (met behulp van ademlucht/perslucht)

� Voorraad can loskoppelen en aanzuigslang verwijderen 

� Afsluiter luchttoevoer openen 

� Afsluiter schuimstraalpijp openen 

� Luchttoevoer sluiten zodra geen water meer uit de straalpijp komt 

� Schuimstraalpijp sluiten

Advies bij lage buitentemperaturen

Bij gebruik bij temperaturen ≤ 5 °C verdient het aanbeveling om het pre-mix aan te maken

met warm water (ca. 40 °C).

Decosysteem aftappen bij 

vorstgevaar

Raadpleeg voor onderhoud de uitgebreide 

handleiding.
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DeFcon-Middel Water ► GC1 ► GT 3

Besmetting

Algemeen reinigen

Normale vervuiling
16 Liter 4 Liter

Algemeen reinigen

Sterke vervuiling door olie, etc
15 Liter 5 Liter

C-Ontsmetting: gas-en chemiepak en 

gereedschap

Organische chemicaliën en mengsels

14 Liter (5) 1 Liter 5 Liter

INSTRUCTIEKAART

Mengtabel voor decontaminatie-middelen chemische ontsmetting, G-groep

20 Liter gebruiksklare decontaminatie-oplossing (premix-mengsel) voor ActiveFoam 40T Systeem.                 

Bestaat uit schoon drinkwater en de vermelde middelen.
(ATTENTIE VOOR DE VOLGORDE VAN VULLEN)

De tabel is uitsluitend geldig voor decontaminatie van gas - en chemiepakken, technische- en 

medische apparatuur, alsook voertuigen, na een chemische besmetting resp. vervuiling.

Attentie-punten:

1. GC pre-mix dient binnen 1 uur na het aanmaken te worden verwerkt, na deze tijd is het 

         rendement gereduceerd en minder effectief.

2. De standaard contacttijd bedraagt minimaal 6 minuten, daarna licht afspoelen met schoon    

       water bij sterke vervuiling kan een langere contacttijd benodigd zijn. (ter nadere beoordeling)

3. Houdbaarheid van de middelen: 2 jaar voor de G-groep en 2,5 jaar voor het middel PC-1 

 (indien van toepassing). 

 Na deze periode loopt het rendement terug en dienen de middelen te worden vervangen.  

4.      Deze werkmethode via de G-middelen is niet geschikt voor de menselijke huid. 

 Voor personen-ontsmetting dienen specifieke P middelen te worden gebruikt.

5. Het mengen dient altijd te starten met de hoeveelheid water in de jerrycan te vullen. 

 Een verkeerde volgorde kan sterke exothermische reactie te weeg brengen, die ook tot persoonlijk letsel 

 kan voeren. Ook zal dan niet het juiste pre-mix middel tot stand komen.  Eenmaal aangemaakt pre-mix 

 kan niet (verder) wordt verbruikt en dient gecontroleerd te worden afgevoerd.
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