Fluido de Combate a Incêndio
3M™ Novec™ 1230 versus Sistemas de Água Nebulizada.

Não deixe o combate ao fogo
acabar com o seu negócio.

Após o fogo, sua
produtividade pode
ir por água abaixo.
Abundante, eficiente e de baixo
custo. Não é à toa que a água é a
forma mais comum de se combater
incêndios.

No entanto, seu uso, através de sprinklers,
pode ser tão destrutivo quanto o próprio fogo,
especialmente em:

• Equipamentos eletrônicos e sistemas de
comunicação.
• Objetos valiosos, como documentos em papel
e obras de arte.

Até mesmo soluções teoricamente menos nocivas, como sistemas de água nebulizada, ainda podem
causar sérios danos – afinal, água nebulizada também é água – prejudicando os ativos e paralisando as
operações por semanas ou meses e criando graves problemas para as empresas.

Jogando limpo com o meio ambiente.
A limitação dos sistemas baseados em água levou à criação de
agentes “limpos” para extinguir incêndios em ambientes com
equipamentos eletrônicos. Baseada no gás halon, a primeira
geração desses produtos foi gradualmente descontinuada,
devido aos danos causados à camada de ozônio.
A segunda geração, atualmente em uso, é composta por
hidrofluorcarbonos (HFCs), mas seu uso vem sendo cada vez mais
contestado, pois são gases que aumentam o efeito estufa.
O Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230 é o primeiro
agente “limpo” de terceira geração, projetado para apagar o fogo em
instalações com ativos eletrônicos ou sensíveis à água, sem oferecer
riscos gerais ao meio ambiente.

Produto em conformidade com a NFPA 2001
A National Fire Protection Association (NFPA) é uma organização global fundada em
1896, dedicada a eliminar perdas humanas ou materiais em incêndios e situações de
risco similar. Sua norma 2001 estabelece os requisitos para o projeto, instalação e
manutenção de sistemas de extinção de incêndios por agentes limpos, ou seja, agentes
gasosos que não deixam resíduos depois da utilização nem conduzem eletricidade.

Uma solução mais acessível
que você imagina.
Embora inicialmente os sistemas de água nebulizada possam parecer mais
vantajosos que o Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230, sua operação
depende de vários custos adicionais que devem ser considerados à parte, como:
cilindros de alta pressão, geradores maiores, bombas de alta tensão, requisitos
adicionais para potência e tubulação de aço inoxidável.
No final, o veredicto é claro.:

Em comparação, o Fluido 3M™ Novec™ 1230 oferece proteção
superior e bem mais acessível no longo prazo, além de ajudar a
garantir a continuidade das operações da sua empresa em emergências.

Novec™ 1230 x Água Nebulizada

Propriedade
Norma aplicável

Fluido de Combate
a Incêndio Novec™ 1230

Água Nebulizada

Novec™ 1230 NFPA 2001

NFPA 750

Fogo alvo

Estágio inicial

Incêndios maiores

Limite de calor necessário
para desempenho

Não

Sim

Condutividade

Não condutivo

Condutivo. Os equipamentos devem ser
desligados imediatamente

Resíduos após a extinção do
incêndio

Nenhum

Água e partículas de fumaça

Tempo de descarga para
atingir 9% da MDC*

10 segundos (NFPA 2001)

Nenhum desempenho de fogo
definitivo (NFPA 750)

Consideração de espaço

Cilindros de agente

Cilindros de nitrogênio, bombas,
geradores e tanques de água

Teste de rotina recomendado
para crescimento microbiano

Não

Sim - semestral para medir até
prevenir recorrência

Grau de proteção
contra riscos

Proteção completa da sala

Proteção local contra riscos

Extinção

Classes A, B, C

Classes A e B

Desempenho

Extinguir

Controlar, suprimir ou extinguir

*MDC = Minimum Design Concentration (Concentração Mínima de Projeto)

Fórmula química

CF3CF2C(0)CF(CF3)2

Peso molecular

316.04

Ponto de ebulição (1 atm)

49.2°C (120.6°F)

Ponto de congelamento

-108°C (-162.4°F)

Densidade, líquido saturado (25 ºC)

1.60 g/ml (99.9 lbm/ft3)

Densidade, gás (1 atm, 25 ºC)

0.0136 g/ml (0.851 lbm/ft3)

Volume específico (1 atm, 25 ºC)

0.0733 m3/kg (1.175 ft3/lb)

Viscosidade, líquido (0 ºC/25 ºC)

0.56/0.39 centistokes

Calor de vaporização (ponto de ebulição)

88.0 kJ/kg (37.9 BTU/lb)

Solubilidade da água no Fluido Novec™ 1230 <0,001% (em peso)
Pressão de vapor (25ºC)

0.404 bar (5.85 psig)

Resistência dielétrica relativa (1 atm)

2,3 (N2 = 1,0)

* Valores não válidos para efeitos de especificação

Diversas instituições já atestaram a eficácia do Fluido
de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230 para
extinguir rapidamente um incêndio, ao mesmo tempo
em que protege vidas e equipamentos.
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Características Técnicas do
Fluido de Combate a Incêndio
3M™ Novec™ 1230*

A marca Novec™ é o selo para diversos produtos
químicos 3M patenteados. Embora cada um
possua sua fórmula exclusiva e propriedades de
desempenho, todos os produtos Novec™ são
projetados em comum para acessar a necessidade
de soluções seguras, eficazes, sustentáveis em
aplicações específicas da indústria. Estas incluem
limpeza de precisão e eletrônicos, transferência de
calor, proteção contra fogo, depósito de lubrificantes
e diversas aplicações químicas especiais.

FISPQ (MSDS): Consulte a FISPQ antes da utilização.
Regulamentações: para conhecer as informações regulamentares sobre este produto, contate o seu representante 3M.
Informações técnicas: As declarações, informações técnicas e recomendações contidas neste documento baseiam-se em testes ou experiência
que a 3M considera confiáveis – entretanto, a precisão e suficiência de tais informações não são garantidas.
Uso do produto: Muitos fatores além do controle da 3M podem afetar o uso e desempenho de um produto 3M em aplicação específica,
incluindo condições sob as quais o produto é usado e o tempo e condições ambientais nas quais se espera que o produto seja usado. Como estes
fatores são exclusivos ao conhecimento e controle do usuário, é essencial que o usuário avalie o produto 3M para determinar se ele é adequado
para o método de aplicação do usuário.
Garantia e Reparação Limitada: A não ser se declarado de outra forma pela literatura de produtos 3M, livretos de embalagens ou embalagens
de produtos para produtos individuais, a 3M garante que cada um de seus produtos satisfaça as especificações aplicáveis quando do envio dos
produtos pela 3M. Produtos individuais poderão ter garantias adicionais ou diferentes como declaradas na literatura do produto, livretos de
embalagens ou embalagens de produtos. A 3M NÃO EFETUA QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS
NÃO LIMITADA A, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADA FINALIDADE OU
QUALQUER OUTRA GARANTIA IMPLÍCITA RESULTANTE DE NEGOCIAÇÃO, COSTUME OU USO DE ESPECÍFICO. Usuários são responsáveis
por determinar se o produto 3M é adequado para finalidade específica e adequado para aplicação do usuário. Se o produto 3M apresentar
defeito no período de garantia, sua exclusiva reparação e única obrigação, tanto da 3M quanto do vendedor será, por opção da 3M, substituir o
produto ou reembolsar o valor da compra.
Limitação de Responsabilidade: Exceto onde proibido por lei, a 3M e o vendedor não serão responsáveis por qualquer perda ou dano resultante
do produto 3M, se direta, indireta, especial, incidental, ou consequencial, independente da teoria legal declarada, incluindo garantia, contrato,
negligência ou estrita responsabilidade.
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