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1. Enbart fristående knall och rökeffekt 
 
Pjäsen kunna placeras på fast obrandfarligt underlag med locket uppåt. Tillse att inga lösa stenar eller dyl. finnes inom två 
meter från pjäsen då dessa annars kunna slungas iväg av tryckvågen som bildas och lösa föremål i pjäsens närhet kan vålla 
skada. 
 
 
 

Art no 602 

 
 
Riskavståndet är 25 meter i höjd och sida för oskyddad personal. 

 
2 Som drivladdning i mörsarekon för krevadmarkering 

 
 
 
       

 

 Pjäsen ger vid avfyrning ett uppkast av markeringsmaterielet och 
uppkasthöjden kunna variera mellan 5-20 meter. Pjäsen placeras i botten 
på en mörsarekon med djupet ca 600 mm och diameter i topp 500 mm. 
Mörsarens bottendiameter bör vara ca 150 mm. Konen bör vara 
tillverkad i minst 2 mm stålplåt svetsad på plattjärn tjocklek min 10 mm. 
Resultatet av krevadmarkeringen kan variera mycket beroende på vikten 
och typen av fyllnadsmateriell mm. Som fyllnadsmateriell kan användas 
exempelvis kalk och naturtorv eller bark och vikten av den totala 
täckningen bör uppgå till ca 50 kg. Önskas en svart krevad kan 
exempelvis kalk färgas med exempelvis 5 % kimrök eller järnoxid. 
Beakta att riskavståndet kan variera beroende på täckmateriell och 
konens konstruktion och beskaffenhet samt hårdheten i underlaget. 
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I N S T R U K T I O N 
Art no 602 Flash Light Maroon size 0,5 

Art nr 602 Eldbägareladdning Blixtljus halvladdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Beskrivning 
Eldbägareladdning Blixtljus halvladdad är en tät plastbehållare fylld till viss del med pyrotekniks sats med elektrisk  
tändare typ grupp 1 
Pjäsens eltändare har ett känslighetsvärde som skall befinns sig mellan 1,5-3,0 ohm. 
Ohmvärdet kunna mätas upp med en av Arbetarskyddsstyrelsen godkänt mätinstrument för sprängarbeten. 
Annan instrument får ej användas då dessa kunna utläsa eltändaren. 
Eltändare kunna vara känslig för Mobil/telefoni varför användning av sådan utrustning är förbjuden. 
Skydd mot föremåls/kroppsinduktion och magnetiska fält samt radar är av betydelse för säker hantering. 
Vid alla hantering skal Arbetarskyddsstyrelsen författningssamlingar beaktas och vi hänvisar till AFS 1994:2 
Farliga ämnen samt 1993:40 Användning av personlig skyddsutrustning samt AFS 1986:14 Sprängarbeten 
 
Pjäsens effekt 
Vid avfyrning bildas ur pjäsen en kraftig knall och rökeffekt 
Bruksanvisning 
1. Som enbart fristående knall och rökeffekt 
2.Som drivladdning i mörsarekon för krevadmarkering 
 
Vid  alla hantering skall tändtrådarna förlängas till minst 25 meter och riskavståndet är i höjd och sida 25 meter. 
Då tändning önskas anslut de förlängda tändtrådarna till bilbatteri eller starkare likström. 
Vid klick vänta minst fem minuter innan ni undersöker en pjäs som ej fungerar, kontrollera därför att strömkällan är 
bortkopplad. 
Blindgångar skall återlämnas till tillverkaren för destruktion. 
  
SE  godkännandenummer: 08.154.09.010      Polistillstånd till förvärv och innehav, 18 års åldersgräns 
DBE godkännandenummer:00.153.2328.018    Får endast försäljas till av importören utbildad personal 
Fyrverkeri 1.3 G UN 0335 netto 50 gram 
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