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A lã de vidro sem valor combustível é 
imersa em cada fluido e inflamada com um 
maçarico a gás propano.  
 
Note que todos os fluidos não éster fosfato 
do tipo HFDU de classificação ISO 
continuam a queimar, mantendo a 
combustão como o óleo mineral. 

Isso pode ser uma surpresa, mas alguns produtos 
chamados fluidos resistentes a fogo são impostores. 
Eles não fornecem as características básicas 
limitadoras dos fluidos resistentes a fogo, isso é, não 
promover a combustão e permanecer difícil de 
inflamar durante o serviço. Esses fluidos classe ISO 
HFDU são facilmente verificados como não 
autoextinguíveis através de testes de incêndio 
padrão, como o teste ISO de inflamação do canal 
quente.  
 

1. Os fluidos sintéticos não éster fosfatos da 
classe ISO HFDU que são frequentemente 
promovidos como alternativas aos fluidos 
éster de fosfato da classe ISO HFDR série 
Fyrquel

®
 EH comprovados aparecem na foto 

adjacente continuando a queimar facilmente 
após inflamados. Eles são diferentes dos 
fluidos éster fosfato, que são inerentemente 
autoextinguíveis e não mantêm a própria 
combustão. Visite www.fyrquel.com para ver 
uma demonstração curta de 5 minutos 
mostrando claramente éster poliol e glicol 
polialcalino e um chamado fluido sintético do 
tipo biodegradável continuando a queimar, 
mantendo a combustão após a inflamação.  

 
2. A última edição da NFPA 850 Recommended 

Practice for Fire Protection for Electric 
Generating Plants foi lançada em janeiro de 
2010 e inclui a Definição 3.3.14.1 Fluido 
resistente a incêndio: “Um lubrificante ou 
fluido hidráulico listado que é difícil de 
inflamar... e não mantém a combustão devido 
a seu baixo calor de combustão”. Os fluidos 
éster fosfato atendem a esta definição NFPA 
850, os outros tipos de fluidos não.  

 
3. A definição de um fluido resistente a fogo da 

GE Energy e de outros OEMs: um fluido 
autoextinguível (queima não contínua).  

 
4. Um fluido éster fosfato HFDR de 3a geração 

nomeado Fyrquel
®
 EHC Plus, com menor 

custo e projeto de produto mais sustentável, 
está disponível. Feito com um novo material 
mais estável e melhorado, o novo produto 
tem propriedades de ar melhoradas, vida útil 
maior e um perfil de risco reduzido que é igual 
ou melhor do que qualquer fluido.  

 
Para saber mais e mudar para o fluido Fyrquel

®
 EHC 

Plus da última geração, entre em contato com o seu 
representante de fluidos Fyrquel

®
.  

Boletim 
Falsos Fluidos Resistentes a Fogo e 
Impostores  

http://www.fyrquel.com/

