1. Drivladdning till brännbar vätska och eldklotseffekt
Pjäsen skall placeras i botten på en stålmörsare. Mörsaren är lämpligast tillverkad i 4 mm ämnesrör med
bottenplatta/lavett
om ca 10 mm plattjärn. Ämnesröret är helsvetsat mot plattjärnen för vattentätt sömn för att undvika läckage av vätska.
Den omtalade mörsaren finns att köpa på företaget som art nr 703. Då pjäsen är placerad i botten på mörsaren påfyllas
därefter ca 4-5 liter Bensin. . Det går utmärkt att skjuta med 100 % bensin ur miljöskäl.

VARNING
Då fritt rinnande vätska påfyllas I mörsaren kan statisk el uppstå varför det är viktigt att jorda mellan mörsaren
och exempelvis den användande jeepdunken och mellan mörsaren/jeepdunken och till jord. Det är inte att
utesluta att statisk el annars skulle kunna uppstå vilken kunna tända såväl eltändare som vätska som den
pyrotekniska satsen, något som kan innebära katastrofala följder.

Art no 611

Riskavståndet är 25 meter i höjd och sida
För oskyddad personal
Fem styck seriekopplade 611 Drivladdning Zinkit

Artnr 703 Mörsare i stål fodras vid skjutningen
Mått ca 100x600 mm gods ca 4 mm och uppåt.
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INSTRUKTION
Art no 611 Petrol Charge Zinkit size 0,5 kg
Art nr 611 Drivladdning Zinkit 0,5 kg

Beskrivning
Drivladdning Zinkit 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 puff och rökeffekt samt efter påfyllning av brännbar vätska i stålmörsare en
ändamålsenlig eldklotseffekt.

Bruksanvisning
1.Drivladdning för eldklotseffekt
Vid alla hantering skall tändtrådarna förlängas till minst 25 meter och riskavståndet är i höjd och sida 25 meter.
Till pjäsen fodras stålmörsare ( artnr 703) och bensin 4-5 liter.
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: 08.154.09.011

Tillstånd till förvärv och innehav, 18 års åldersgräns
Får endast användas av person med specialistkunskap.

Fyrverkeri 1.3 G UN 0335, netto 350 gram
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