
ПРЕСОВАН ТНТ БУСТЕР
KП 420 Б

Транспорт:
Клас: 1

Подклас: 1.1 D
UN 0042

Съхраняван в оригиналната опаковка, в условия на нормална температура и влажност, как-
то и в съответствие с действащите законодателни разпоредби, гаранцията на продукта е
5 години от датата на производство.

Тези взривни вещества са инспектирани и е установено, че са в добро състояние преди да 
бъдат опаковани и / или доставени. Те трябва да се съхраняват на хладно, сухо и добре 
проветриво място, както и да се обработват и транспортират в съответствие с действащите
законови разпоредби. Следователно, от доставката му до купувачите, производителят няма
да носи отговорност за тяхната безопасност или за получаване на търсените резултати,
независимо дали са изрични или подразбиращи се. Общият риск и отговорност, независимо 
от техния характер,за произшествия, загуби, щети на имущество или хора (включителноот техния характер,за произшествия, загуби, щети на имущество или хора (включително
смърт), независимо дали са преки, косвени, специални и / или последващи или от какъвто и 
да е друг вид, произтичащ от използването на тези експлозиви е отговорност на купувачите
от момента на доставката им.

Продуктът се опакова в картонени кашони, хомологирани за транспортиране на опасни товари.

Диаметър на корпуса:
Височина на корпуса:

Пресован ТНТ бустер КП 420 Б представлява компактен заряд от пресован люспест
тринитротолуол с централен проходен отвор и глух отвор за детонатор. Експлозивът е
защитен с пластмасов контейнер, разработен така, че да осигурява максимална защита от 
контакт на взривника със суровината. Предназначен е за генериране на иницииращ импулс
в нечувствителни към детонатор промишлени взривни вещества, използвани в мини и кариери.

Маса на взривното вещество, гр.: 420 ± 2,5%
20 ± 2,0

115 ± 1,0
63 ± 1,0
9,0 ± 0,2
8,2 ± 0,2

1,52

Маса на контейнера, гр.:
Размери на пресован ТНТ бустер КП:

Диаметър на централен проходен отвор:
Диаметър на страничен глух отвор:
Дължина на страничен глух отвор: 100

Устойчивост на вода:

Средства за иницииране:
Работоспособност при изпитване с 10 мм.
стоманена плоча, мм:
Скорост на детонация, m/s, не по-малко от:

Тегло нето, кг.: 20,16

Материал опаковка:
Външни размери опаковка: Ш: 258; Д: 384; В: 240 

Велпапе

58

6800

      Капсул-детонатор №8, електрически, 
 неелектрически и електронни детонатори

Пълна детонация

Плътност на пресован ТНТ бустер КП, 
не по-малко от:

ОПАКОВЪЧНИ ДАННИ

СЪХРАНЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ПРЕСОВАН TNT БУСТЕР КП 420 Б

“Караш инвест” ООД,
5300; Габрово, България;
www.karashinvest.com;
karash_invest@abv.bg

Изпитване със стоманена
плоча 10 мм.

Изпитване в 
автоклав
72 ч. при
3 атм.

1877


