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Sprengstoff med Nordisk  
kunnskap siden 1893

Forcit Explosives er en internasjonal finsk produsent og importør av sivilt sprengstoff 
som har fått en betydelig posisjon i Sverige og Norge, i tillegg til enkeltprosjekter rundt 
om i verden. Kundene er gruve-, pukkverk og entreprenørbedrifter. FORCIT Explosives er 
en del av FORCIT konsernet som også består av FORCIT Defence, som henholdsvis produ-
serer militære sprengstoffer og FORCIT Consulting, som tilbyr rådgivertjenester.

FORCIT Explosives sine hovedfabrikker ligger i Hanko 
og Vihtavuori i Finland, og via sitt utstrakte nettverk og 
moderne bulk-produksjonsanlegg, når de hele Norden. 
FORCIT Explosives er en aktiv samarbeidspartner knyttet til 
utvikling av gruveindustrien gjennom bransjeforeninger og 
bidraget for utdannelse av fremtidige fagpersoner.

TETT PÅ KUNDENE

FORCIT Explosives virksomhet tilbyr kundene ladesystemer 
av høy kvalitet. Forcits mangesidige produkttilbud 
komplementeres av lade-, transport og lagringstjenester. 
Med utstrakt nettverk og fleksibel kundeservice bidrar 
FORCIT Explosives til at hjelpen alltid er tilgjengelig. I 
tillegg støtter den tekniske service staben kundene med 
anvendelse av Forcit-produkter ute i felt. 

TEKNISK EKSPERTISE

Gjennom kontinuerlig produktutvikling, god fagkunnskap og 
moderne teknologi garanterer FORCIT et bredt spekter av 
kvalitetsprodukter. FORCIT’s avanserte ladeutstyr er kjent for 
tilpasset design og høy ytelse, under krevende forhold.

MILJØ OG BÆREKRAFT

FORCIT tar hensyn til miljøet i all sin virksomhet. Siden 1992 
har selskapet forpliktet seg til å imøtekomme Responsible 
Care-programmets krav til å kontinuerlig forbedre 
virksomheten.

FORCIT streber etter å bruke best tilgjengelig teknologi for å 
begrense utslipp og avfall fra virksomheten. Som eksempel; 
valg av energikilder, gjenvinning av utslipp fra produksjon 
for å danne nye råvarer. I tillegg utføres en effektivisering av 
logistikken for å redusere påvirkningen av miljøet.
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ANFO
ANFO produkter består av ammoniumnitrat 
i prillsform (små faste kuler) og mineralolje. 
Ved bruk av spesielle tilsetningsstoffer kan 
det produseres varianter som innenfor visse 
betingelser, kan benyttes ved fuktige.

BESKRIVELSE AV PRODUKT OG BRUKSFORMÅL:

Anfo-sprengstoffer kan anvendes for sprengning både i 
dagen og under jord og leveres i fire forskjellige kvaliteter, 
tilpasser forskjellige forhold og bruksområder. 

ANFO er beregnet for bruk i tørre borehull. Det er ikke 
vannbestandig og kan ikke brukes i våte hull. 

ANFO 800 er har tilsetninger som gjør produktet til et 
lettere sprengstoff enn Anfo. Den reduserte tettheten 
medfører lavere energiinnhold / lavere spesifikk ladning.

ANFO WR har tilsetningsstoff som gir bedret 
fuktbestandighet. Produktet tåler fukt forholdsvis bra og kan 
lades i fuktige borhull etter at vannet er fjernet/ blåst ut av 
hullene. 

ANFO UP HOLE har tilsetningsstoff som bedrer egenskapene 
for ladning i oppadrettede hull.

FORDELER VED BRUK AV ANFO:

• Rimelig sprengstoff.

• God håndteringssikkerhet.

LAGRING OG KILMABESTANDIGHET.

Anfo-produkter har holdbarhet i 6 mnd, fra produksjonsdato 
som er angitt på emballasjen, forutsatt at håndtering og 
lagring har skjedd på følgende måte. Produktene skal lagres 
tørt og kjølig, i rom hvor de ikke utsettes for sollys. Anfo-

Spesifikasjoner ANFO ANFO 800 ANFO WR    
(AHTI-ANFO)

ANFO UP HOLE 
(PITO-ANFO)

Densitet av eksplosivt stoff  0.88 kg/dm3 0.80 kg/dm3 0.90 kg/dm3 0.77 kg/dm3

Detonasjonens hastighet  2) 3000 - 3500 m/s 3000 - 3500 m/s 3000 - 3500 m/s 3000 - 3500 m/s

Gassvolum  1) 1052 dm³/kg 1052 dm³/kg 995 dm³/kg 1103 dm³/kg

Borehullsdiameter, min. 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm

Detonasjonsenergi 1) 4.00 MJ/kg 3.9 MJ/kg 3.8 MJ/kg 3.5 MJ/kg

Oksygenbalanse + 0% + 0% -0.7% -8.8%

Detonasjon overføring 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Vann motstand - - Short-term -

Vektstyrke (S)  3) 1.00 0.99 0.95 0.92

Relativ vektstyrke (RWS) 4) 113 100 100 93

Relativ volumstyrke (RBS) 4) 124 100 112 90

Holdbarhet 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder

Tenning med booster, størrelse min. 25 g 25 g 25 g 25 g

Forpakning

Navn Transportpakke Pakkestørrelse Mengde / pall Fargekode nederst

ANFO Plastsekk 20 kg 1000 kg Gjennomsiktig

ANFO FIBC 500 kg 500 kg -

ANFO FIBC 750 kg 750 kg -

ANFO 800 Plastsekk 25 kg 1000 kg Oransje

ANFO 800 FIBC 750 kg 750 kg -

ANFO WR Plastsekk 20 kg 1000 kg Blå

ANFO UP HOLE Plastsekk 20 kg   800 kg Grønn

1) Explo5, teoretisk (NTP)
2) VOD er avhengig av bruk, inklusive ladetetthet, borehullsdiameter og innspenning. VOD er basert på minimum uinnspent og kalkulert idealforhold. 
3) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 4.00 MJ/kg. Oppgitt energi er basert på ideelle 
detonasjonsberegn under NTP-forhold
4) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er 
beregnet på en ideell detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.
5) RBS er relativ volumstyrken sammenlignet ANFO  med en tetthet på 0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en ideell 
detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.

VAREBETEGNELSE: 
UN NUMMER:
HANDELSNAVN:
FARLIGHETSKLASSE:
KONTROLLORGAN:
EU TYPE UNDERSØKELSESSERTIFIKAT:

ANFO, ANFO 800, ANFO WR, ANFO UP HOLE
0082
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE E
1.1 D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTT 060/01, PVTT061/01, PVTT063/01, PVTT064/01
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Data i dette dokumentet er kun presentert 
med hensikt informasjon og kan endres 
uten varsel. Forcit står ikke ansvarlig for 
noen forpliktelser eller kompensasjoner 
som skyldes bruk av informasjon gjengitt i 
dette dokumentet.

produkter har god frostbestandighet. Tennfølsomheten kan 
svekkes litt ved minusgrader. Lagringsbetingelserskal eller 
være i samsvar med gjeldende lov- og forskriftskrav. 

HÅNDTERINGSSIKKERHET OG BRUK AV ANFO-
PRODUKTER. 

Anfo-produkter karakteriseres som bulksprengstoffer og 
leveres i sekk. Anfo-produkter lades uemballert i borhull 
og vil fylle hullvolumet. Mengdeberegning skjer på basis av 
ladet volum og bulksprengstoffets karakteristika. Regler for 
håndtering og bruk av bulksprengstoffer må følges 

Anfo-sprengstoffer krever bruk av primer/ tennpatron for 
sikker initiering. Egnet som primer/ tennpatron er f.eks. 
Fordyn, Kemix A eller Forprime 25 (i kontur eller vegghull).

Anfo lades i nedadrettede hull, enten ved å tømme direkte 
fra sekk eller ved hjelp av ladeutstyr. Ved lading av  ~ 
horisontale hull og lading av Pito-Anfo i oppadrettede 
hull, må ladeutstyr benyttes. Det anbefales også bruk av 
ladeutstyr til lading av Ahti-Anfo i fuktige hull. Lading av 
vannflylte frarådes.

Ved bruk av ladeutstyr pakkes Anfo-produktene noe og 
ladetettheten blir derfor noe større. 

Unngå hudkontakt med Anfo-produkter. Bruk hansker og 
arbeidstøy som dekker.

Anfo-produkter utviklet til spesialformål, inneholder små 
mengder ufarlige tilsetningsstoffer.

Forcit’s Anfo-produkter er CE-godkjente.
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KEMIITTI 510 
Kemiitti 510 er et bulk-emulsjonsspreng-
stoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat 
(AnPP) (0–30 %). Sprengstoffet produse-
res på sprengningstedet samtidig som det 
lades direkte i hull via ladeslange. Produk-
tet produseres av råvarer og mellompro-
dukter som er lastet på FME-bulktruck. 
Kimiitti 510 tilsettes reaksjonsmiddel når 
det pumpes ut fra trucken og blir sensitert 
til sprengstoff i løpet av 10-30 minutter, 
dvs. etter at det er ladet i borhull.

BRUKSFORMÅL OG EGNETHET

Kemiitti 510 er et velegnet for alle typer sprengning over 
jord, hvor det er behov for rask og effektiv lading og ved våte 
forhold med vann. Emulsjons har konsistens som fet krem/ 
vaselin og hvit til gulaktig farge.  De fleste Kemiitti bulktru-
cker har kapasitet for å kunne produsere 12-14 tonn ferdig 
sprengstoff pr. tur. Bruk av bulksprengstoff som Kemiitti 510, 
må skje i samsvar bruksvilkår og offentlige bestemmelser 
som gjelder for  slike sprengstoffer.

VESENTLIGE FORDELER MED KEMIITTI 510

• Pålitelig funksjon både i tørre og våte/vannfylte borhull.

• Vann fortrenges ut av hullet under lading, forutsatt at 
ladingen skjer på riktig måte, fra bunnen og oppover.

• Vekten av ladesøylen gir økt komprimering og tetthet 
nedover i hullet og sprengkraften øker derfor noe ned-
over i hullet.

• Produktets tetthet (egenvekt) kan til en viss grad tilpas-
ses forhold på sprengningsstedet.

• Kemiitti 510 er et miljøvennlig sprengstoff som gir 
sprenggasser som er mindre forurensende enn det an-
dre, tradisjonelle sprengstoffer av dynamit-typen gir.

• Behov for lagring og håndtering av sprengstoffer på 
anleggsstedet blir redusert til et minimum. 

• Det leveres kun den mengde sprengstoff som er nød-
vendig og lades i salva.

LAGRING OG KLIMABESTANDIGHET

Kemiitti produkter produseres ikke for lagring. Kemiitti 510 
produseres og pumpes/ lades direkte i borehull.  Holdbar-
heten i ladet tilstand er minst 3 mnd. fra produksjonsdato. 
Produktet er så godt som uløselig i vann og tåler tempe-
ratur ned til -25 °C.  Gjennomstrømmende vann i sprekker 

i fjellet, kan vaske bort ladet emulsjonssprengstoff fra 
borhull.

BRUK AV PRODUKTET OG HÅNDTERINGSSIKKERHET

Kemiitti 510 egner seg til bruk under alle forhold i borhull 
som ikke er dypere 30 m. Til tenning av Kemiitti 510, må ten-
ner plasseres i primer eller tennpatron med en detonasjons-
hastighet > 4800 m/s (f.eks. Fordyn- eller Kemix-patroner 
med en diameter på over 40 mm). Det anbefales ikke bruk 
av detonerende lunte i til tenning av primer da detonerende 
lunte ned gjennom ladesøylen, kan svekke emulsjonsspreng-
stoffets virkningsgrad

Det er viktig at de som utfører ladearbeid sørger for at 
bunnprimeren får god kontakt med bulkspreng-stoffet. Dette 
gjøres ved at primeren dras opp f.eks ½ m, fra hullbunnen 
når lading begynner, slik at bulkemulsjon omslutter / legger 
seg rundt og under primeren. Når det benyttes topp-primer, 
må den presses ned i øverste del av ladesøylen, med en 
ladekjepp.

Råvarene som benyttes i Kemiitti 510 er lite skadelige for 
huden. Hudkontakt bør imidlertid unngås. Bruk egnede 
hansker og dekkende arbeidstøy. Søl/ sprut i øyne kan være 
skadelig. Bruk øyevern. Om man får kjemisk stoff i øye, må 
man straks skylle med rent vann. Øyeskyllefalske skal finnes 
på bulktrucken.

Kemiitti er emulsjonssprengstoff og har god håndteringssik-
kerhet. Produktet skal likevel behandles forsiktig og ivaretas 
som eksplosiv. Det skal ikke komme på avvei. Alt bulk-
sprengstoff som produseres skal primært lades i borehull.  
Evt. rester/ søl, skal ivaretas, transporteres og destrueres på 
fastsatt måte. 

Utilsiktet detonasjon vil være momentan og medføre alvorli-
ge konsekvenser. Alle bestemmelser og krav som gjelder for 
behandling og bruk av sprengstoff gjelder. 

Spesifikasjoner K510

Eksplosiv tetthet  1) 0.85 – 1.25 kg/dm³ 

Detonasjonens hastighet 4200 – 5500 m/s 

Overføring av detonasjon 0

Gassvolum  2) 1113 dm³/kg 

Borehullsdiameter Min 64 mm 

Borehullengde Maks 30 m 

Detonasjonsenergi  2) 3.1 MJ/kg 

Oksygenbalanse 2) -3.5 % 

Detonasjonstrykk  2) 7.3 GPa 

Detonasjonstemperatur 2) 2292 K 

Spesifikasjoner K510

Maks driftsdybde i vann - 

Kraft / vekt enhet (S)  3) 0.82 

RWS (relativ vektstyrke) 4) 87 – 107 

RBS (relativ volumstyrke) 4) 93 – 167 

Omgivelsestemperatur Min - 25 ºC 

Lager temperatur - 

Holdbarhet -

Maks tid fra lading til 
sprengning

90 d

Tenningsfølsomhet med 
detonator

- 

Tenningsfølsomhet med 
detonasjonssnor

- 

Tenningsfølsomhet med Booster
Booster, som har en minimum 

VOD på 4800 m/s

1) Tettheten øker med borhullets dybde.
2) Explo5, teoretisk (NTP, tetthet 1.0 kg/dm3)
3) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/cm3. ANFO har en 
effektiv energi på 4.00 MJ/kg. Oppgitt energi er basert på ideelle detonasjonsberegn under 
NTP-forhold.
4) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 
0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en ideell 
detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.

KEMIITTI 510
0241
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE E
1.1 D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTT 115/03
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Data i dette dokumentet er kun presentert 
med hensikt informasjon og kan endres 
uten varsel. Forcit står ikke ansvarlig for 
noen forpliktelser eller kompensasjoner 
som skyldes bruk av informasjon gjengitt i 
dette dokumentet.

VAREBETEGNELSE: 
UN NUMMER:
HANDELSNAVN:
FARLIGHETSKLASSE:
KONTROLLORGAN:
EU TYPE UNDERSØKELSESSERTIFIKAT:
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KEMIITTI 610 
Kemiitti 610 er et bulk-emulsjonssprengstoff, 
tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (10–30 
%). Sprengstoffet produseres på spreng-
ningstedet samtidig som det lades direkte i 
hull via ladeslange. Produktet produseres ut 
fra mellomprodukter og råvarer som er lastet 
på FSE-bulktruck. Kimiitti 610 tilsettes reak-
sjonsmiddel når det pumpes ut fra bulktruc-
ken og blir sensitert til sprengstoff i løpet av 
10-30 minutter, dvs. etter at det er ladet.

BRUKSFORMÅL OG EGNETHET

Kemiitti 610 er velegnet sprengstoff for alle typer sprengning 
over jord hvor det er behov for rask og effektiv lading og 
spesielt ved våte forhold med vann. Emulsjon har konsistens 
som fet krem/ vaselin og hvit til gulaktig farge. Kemiitti-bulk-
trucker har kapasitet for å kunne produsere 12-15 tonn ferdig 
sprengstoff pr. tur. Bruk av bulksprengstoff som Kemiitti 610, 
må skje i samsvar bruksvilkår og offentlige bestemmelser 
som gjelder for slike sprengstoffer.

VESENTLIGE FORDELER MED KEMIITTI 610

• Pålitelig funksjon både i tørre og våte/vannfylte borhull.

• Vann fortrenges ut av hullet under lading, forutsatt at 
ladingen skjer på riktig måte, fra bunnen og oppover.

• Vekten av ladesøylen gir økt komprimering og tetthet 
nedover i hullet og sprengkraften øker derfor noe ned-
over i hullet.

• Produktets tetthet (egenvekt) kan til en viss grad tilpas-
ses forhold på sprengningsstedet.

• Kemiitti 610 er et miljøvennlig sprengstoff som gir 
sprenggasser som er mindre forurensende enn det an-
dre, tradisjonelle sprengstoffer av dynamit-typen gir.

• Behov for lagring og håndtering av sprengstoffer på 
anleggsstedet blir redusert til et minimum. 

• Det leveres kun den mengde sprengstoff som er nød-
vendig og lades i salva.

LAGRING OG KLIMABESTANDIGHET

Kemiitti produkter produseres ikke for lagring. Kemiitti 610 
produseres og pumpes/ lades direkte i borhull.  Holdbar-
heten i ladet tilstand er minst 3 mnd. fra produksjonsdato. 
Produktet er så godt som uløselig i vann og tåler tempera-
tur ned til -25 °C.  Vær oppmerksom på at gjennomstrøm-

mende vann i sprekker i fjellet, kan vaske bort deler av 
emulsjonssprengstoff fra et borehull.

BRUK AV PRODUKTET OG HÅNDTERINGSSIKKERHET

Kemiitti 610 egner seg til bruk under alle forhold i borhull 
som ikke er dypere 30 m. Til tenning av Kemiitti 610 må ten-
ner plasseres i primer eller tennpatron med en detonasjons-
hastighet > 4800 m/s (f.eks. Fordyn- eller Kemix-patroner 
med en diameter på over 40 mm). Det anbefales ikke bruk 
av detonerende lunte i til tenning av primer da detonerende 
lunte ned gjennom ladesøylen, kan svekke emulsjonsspreng-
stoffets virkningsgrad

Det er viktig at de som utfører ladearbeid sørger for at 
bunnprimeren får god kontakt med bulkspreng-stoffet. Dette 
gjøres ved at primeren dras opp, f.eks ½ m, fra hullbunnen 
når lading begynnes, slik at bulkemulsjon omslutter / legger 
seg rundt og under primeren. Når det benyttes topp-primer, 
må den presses ned i øverste del av  ladesøylen, med en 
ladekjepp.

Råvarene som benyttes i Kemiitti 610 er lite skadelige for 
huden. Hudkontakt bør imidlertid unngå. Bruk egnede han-
sker og dekkende arbeidstøy. Søl og sprut i øyne kan være 
skadelig. Bruk øyevern. Om man får kjemisk stoff i øye, må 
man straks skylle med rent vann. Øyeskyllefalske skal finnes 
på bulktrucken.

Kemiitti er emulsjonssprengstoff og har god håndteringssik-
kerhet. Produktet skal likevel behandles forsiktig og ivaretas 
som eksplosiv. Det skal ikke komme på avvei. Alt bulk-
sprengstoff som produseres skal primært lades i borhull.  
Evt. rester/ søl, skal ivaretas, transporteres og destrueres på 
fastsatt måte. 

Utilsiktet detonasjon vil være momentan og medføre alvorli-
ge konsekvenser. Alle bestemmelser og krav som gjelder for 
behandling og bruk av sprengstoff gjelder. 

Spesifikasjoner Kemiitti 610

Eksplosiv tetthet  1) 0.85 – 1.25 kg/dm3 

Detonasjonens hastighet 4200 – 5500 m/s 

Overføring av detonasjon 0

Gassvolum  2) 1102 dm3/kg  

Borehullsdiameter Min 64 mm 

Borehullengde Maks 30 m 

Detonasjonsenergi  2) 3.3 MJ/kg 

Oksygenbalanse 2) -1.9 %   

Detonasjonstrykk  2) 7.4 GPa 

Detonasjonstemperatur 2) 2400 K

Spesifikasjoner Kemiitti 610

Maks driftsdybde i vann -

Kraft / vekt enhet (S)  3) 0.86

RWS (relativ vektstyrke) 4) 90 – 111  

RBS (relativ volumstyrke) 4) 96 – 174  

Omgivelsestemperatur Min - 25 ºC 

Lager temperatur -

Holdbarhet -

Maks tid fra lading til 
sprengning

90 d

Tenningsfølsomhet med 
detonator

-

Tenningsfølsomhet med 
detonasjonssnor

-

Tenningsfølsomhet med Booster
Booster, som har en minimum 

VOD på 4800 m/s

KEMIITTI 610
0241
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE E 
1.1 D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTT 214/09

Data i dette dokumentet er kun presentert 
med hensikt informasjon og kan endres 
uten varsel. Forcit står ikke ansvarlig for 
noen forpliktelser eller kompensasjoner 
som skyldes bruk av informasjon gjengitt i 
dette dokumentet.

VAREBETEGNELSE: 
UN NUMMER:
HANDELSNAVN:
FARLIGHETSKLASSE:
KONTROLLORGAN:
EU TYPE UNDERSØKELSESSERTIFIKAT:

1) Tettheten øker med borhullets dybde.
2) Explo5, teoretisk (NTP, tetthet 1.0 kg/dm3)
3) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/cm3. ANFO har en 
effektiv energi på 4.00 MJ/kg. Oppgitt energi er basert på ideelle detonasjonsberegn under 
NTP-forhold.
4) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 
0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en ideell 
detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.
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KEMIITTI 810 
Kemiitti 810 er et bulkesprengstoff  som 
produseres på ladestedet med utgangs-
punkt i ferdig emulsjonsmatrise. Produktet 
lades / pumpes inn i horisontale, eller i 
opp- eller nedgående borehull, ved bruk 
av en spesiell ladeenhet.  Matrisen tilsettes 
sensiteringsmiddel når det pumpes ut fra 
ladeenheten og blandingen blir ferdig, sen-
sitert sprengstoff i løpet av 10-30 minutter, 
dvs. etter at det er ladet i borhull.

BRUKSFORMÅL OG EGNETHET

Kemiitti 810 passer til alle typer underjordssprengning hvor 
det er behov for rask ladning og spesielt når det kreves 
sprengstoff med god vannbestandighet. Emulsjon (matri-
se) har konsistens som fet krem/ vaselin og hvit til gulaktig 
farge. Produksjonsstoffene (matrise og tilsetningsstoff) til 
Kemiitti 810 leveres til kunde i passe transportmengder etter 
hvert. Martise leveres med tankbil som pumper over på 
stedlig lagertank eller som pallegods ved bruk IBC-plastbe-
holdere på 1m3. Tilsetningsstoff leveres på IBC-plastbehol-
dere. Bruk av Kemiitti 810 kan bare skje etter spesiell tillatel-
se og leverandørens brukerinstruksjoner, samt gjennomført 
og godkjent opplæring av kundens operatørpersonale. 

VESENTLIGE FORDELER MED KEMIITTI 810

• Effektiv ladeprosess og spesifikk lademengde kan til-
passes hvert enkelte hull, f.eks. redusert strenglading 
i kontur og hjelpehull og fullt ladete hull i kutt, såle og 
grøft. 

• Kemiitti benyttes til bergsprengning UJ, både i gruver, 
tuneller og andre UJ-berganlegg.

• Bruk av Kemiitti 810- systemet, reduserer bruken av 
andre sprengstoffer. Behovet for oppbevaring/ lagring 
av sprengstoff på anleggsstedet blir derved vesentlig 
redusert. 

• Kemiitti 810 er et miljømessig gunstige sprengstoff 
som gir mindre mengde farlige sprenggasser enn andre 
sprengstofftyper. Det forurenser derfor omgivelsene i 
mindre omfang.

• Redusert mengde skadelige sprengasser, gir bedre 
arbeidsmiljø og mulighet for mer effektiv drift.

LAGRING OG KLIMABESTANDIGHET

Det er forbudt produsere bulkemulsjonssprengstoffer ferdig 
for lagring. Kemiitti 810 skal pumpes direkte i borehull. 
Holdbarhet i ladet hull er minst 3 mnd. fra produksjons-

dato.  Produksjonsstoffene til Kemiitti 810 (matrise og 
tilsetningsstoff) skal oppbevares i lukkete tanker/ beholder 
som er bestemt av produsenten og matrise skal lagres ved 
temperatur fra +10 til +25 ºC. Produktets viskositet øker 
med synkende temperatur. For lav eller høy temperatur kan 
ødelegge matrisen. 

BRUK AV PRODUKTET OG HÅNDTERINGSSIKKERHET.

Alle personer som skal betjene produkjons-/ ladeenhet og 
forestå lading av Kemiitti 810, skal gjennomgå opplæring 
som skal besørges av leverandør eller utpekt represen-
tant.   Det skal alltid benyttes primer (f.eks. Forprime 25 
g) sammen med tenner, for tenningen av Kemiitti 810. Ke-
miitti 810 kan pumpes direkte inn i vannfylte hull. Vannet vil 
bli fortrengt av emulsjonssprengstoffet, forutsatt at lading  
skjer fra bunnen av hullet og ut.

Matrise inneholder ammoniumnitrat, som reagerer sammen 
med alkaliske stoffer (f.eks. sement og vannglass). Reaksjo-
nen frigjør ammoniakk, som har en skarp lukt. Emulsjon som 
utsettes for sterkt alkaliske miljø, vil kunne løses opp.  Ikke 
under noen omstendigheter må matrise og tilsetningsstoff 
blandes med andre stoffer eller utsettes for urene arbeids-
redskaper. Det skal benyttes vanlig verneutstyr (egnede 
arbeidshansker, øyevern og dekkende arbeidstøy) under 
produksjons- og ladearbeid. 

Kemiitti er emulsjonssprengstoff og har god håndteringssik-
kerhet. Produktet skal likevel behandles forsiktig og ivaretas 
som eksplosiv. Det skal ikke komme på avvei. Alt bulk-
sprengstoff som produseres skal lades i borhull.  Evt. rester/ 
søl, skal ivaretas, transporteres og destrueres på fastsatt 
måte. 

Utilsiktet detonasjon vil være momentan og medføre alvor-
lige konsekvenser. Alle bestemmelser og krav som gjelder 
for behandling og bruk av sprengstoff skal følges. Produktet 
skal destrueres i samsvar med regelverk og produsentens 
anvisninger. 

Spesifikasjoner Kemiitti 810

Eksplosiv tetthet  1) 0.75 – 1.25 kg/dm3

Detonasjonens hastighet 3000–5000 m/s 

Overføring av detonasjon -

Gassvolum  2) 1121 dm3/kg  

Borehullsdiameter Min 30 mm 

Borehullengde Maks 30 m 

Detonasjonsenergi  2) 3.0 MJ/kg 

Oksygenbalanse 2) -2.8 %   

Detonasjonstrykk  2) 7.3 GPa 

Detonasjonstemperatur 2) 2197 K

Spesifikasjoner Kemiitti 810

Maks driftsdybde i vann -

Kraft / vekt enhet (S)  3) 0.80

RWS (relativ vektstyrke) 4) 80 – 105  

RBS (relativ volumstyrke) 4) 75 – 164  

Omgivelsestemperatur Min + 10 °C … + 50 °C

Lager temperatur +10 … +60 °C for matrise

Holdbarhet 90 d for matrise

Maks tid fra lading til 
sprengning

90 d

Tenningsfølsomhet med 
detonator

-

Tenningsfølsomhet med 
detonasjonssnor

-

Tenningsfølsomhet med Booster
Kraftig booster kreves, 

minimum VOD 4800 m/s

Spesifikasjoner Kemiitti 810

Minimum ladestørrelse 350 g/m

Graveskadesone
< 300 mm (minimumsstørrelse 

på ladning)

KEMIITTI 810
0241
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE E 
1.1 D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTT 095/02

KA
TA

LO
G

  2019

KA
TA

LO
G

  2019

Data i dette dokumentet er kun presentert 
med hensikt informasjon og kan endres 
uten varsel. Forcit står ikke ansvarlig for 
noen forpliktelser eller kompensasjoner 
som skyldes bruk av informasjon gjengitt i 
dette dokumentet.

VAREBETEGNELSE: 
UN NUMMER:
HANDELSNAVN:
FARLIGHETSKLASSE:
KONTROLLORGAN:
EU TYPE UNDERSØKELSESSERTIFIKAT:

1) Tettheten øker med borhullets dybde.
2) Explo5, teoretisk (NTP, tetthet 1.0 kg/dm3)
3) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/cm3. ANFO har en 
effektiv energi på 4.00 MJ/kg. Oppgitt energi er basert på ideelle detonasjonsberegn under 
NTP-forhold.
4) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 
0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en ideell 
detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.
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OFFSHORE KEMIITTI 
Offshore Kemiitti Offshore Kemiitti er 
klasse 1.1 emulsjonssprengstoff, tilsatt alu-
minium, ment for undervannssprengning. 
Produktet lades ved pumping og bruk av en 
spesialbygd ladeenhet.

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUK

Offshore Kemiitti er velegnet for undervannssprengning, 
spesielt i tilfeller hvor det er nødvendig med høy 
ladetetthet, en hurtig ladeprosess og et bulkprodukt som 
tåler både vann- og hydrostatisk trykk. Offshore Kemiitti 
leveres til kunden i godkjente IBC-containere i plast, 
med 1000 kg kapasitet, og letter lagring og mobilitet av 
produktet.

FORDELER VED OFFSHORE KEMIITTI:

• Høy ladetetthet

• Høy eksplosjonsenergi

• Vannbestandig

• God arbeidshygiene og sikker håndtering og bruk

• Miljøvennlig

HOLDBARHET OG VÆRBESTANDIGHET  

Optimal lagringstemperatur for Offshore Kemiitti er 
mellom -25 ºC og + 30 ºC. Produktets holdbarhet er 6 
mnd fra produksjonsdato, ved rett temperatur og i tørre 
omgivelser. Større, repeterende temperaturvariasjoner 
må unngås, da dette kan forringe kvaliteten på produktet 
over tid. Langtidslagring i temperaturer utenfor anbefalt 
temperaturområde, vil forkorte levetiden og vil påvirke 
produktets egenskaper negativt. Lave temperaturer gir økt 
viskositet og kan påvirke ladingen. 

Dersom Offshore Kemiitti oppbevares under egnede forhold, 
vil det ha en utmerket vannbestandighet. Følgelig vil 
produktet detonere i henhold til spesifikasjonene selv etter 
langvarig eksponering av vann.

BRUK AV PRODUKT OG HÅNDTERINGSSIKKERHET

Offshore Kemiitti overføres først fra IBC -tanken til ladeen-
heten og derfra pumpes det ned i borehullene. Det er anbe-
falt å gjennomgå arbeidsinstruksjoner og sikkerhetsutstyr 
for pumping nøye, før noe arbeid utføres. Ladeenheten må 
godkjennes av myndighetene.

Både tenner/fenghette og primer (min. 100 g) min.hastighet 
på 5000 m/s, må benyttes for å initiere Offshore Kemiitti. 
Det er ikke anbefalt å bruke detonerende lunte for å initiere 
primeren.

Til tross for at råvarene har begrenset fare ved håndtering, 
er det anbefalt å bruke vernehansker for å unngå hudkon-
takt over lengre tid. Hvis sprengstoffet kommer i kontakt 
med øynene, skyll rikelig med vann.

Ved håndtering av produktet er det viktig å huske på at det-
te er et eksplosivt stoff, som kan detonere og føre til store 
konsekvenser ved feil bruk. Alle forskrifter som angår bru-
ken av sprengstoff, må følges. I tillegg må lokale forskrifter 
følges ved destruering av produktet.

Spesifikasjoner Offshore Kemiitti 

Eksplosiv tetthet  1) 1.26–1.33 kg/dm3 

Detonasjonens hastighet 5500–6500 m/s 

Overføring av detonasjon -

Gassvolum  1) 929 dm3/kg 

Borehullsdiameter Min 64 mm 

Borehullengde Maks -

Detonasjonsenergi  1) 4.4 MJ/kg 

Oksygenbalanse 1) -14.0 % 

Detonasjonstrykk  1) 12.7 GPa 

Detonasjonstemperatur 1) 3013 K 

Spesifikasjoner Offshore Kemiitti 

Maks driftsdybde i vann 50 m 

Kraft / vekt enhet (S)  2) 1.07 

RWS (relativ vektstyrke) 3) 129–133 

RBS (relativ volumstyrke) 3) 203–221 

Omgivelsestemperatur Min -

Lager temperatur -25 °C … +30 °C 

Holdbarhet 6 måneder

Maks tid fra lading til 
sprengning

-

Tenningsfølsomhet med 
detonator

-

Tenningsfølsomhet med 
detonasjonssnor

-

Tenningsfølsomhet med Booster
Booster på min. 100 g, som har 
et minimum VOD på 5000 m/s 

1) Explo5, teoretisk (NTP, tetthet 1.3 kg/dm3) 
2) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/cm3. ANFO har en 
effektiv energi på 4.00 MJ/kg. 
Oppgitt energi er basert på ideelle detonasjonsberegn under NTP-forhold.
3) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 
0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en ideell 
detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.

OFFSHORE KEMIITTI
0241
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE E 
1.1 D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTT 132/04
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Data i dette dokumentet er kun presentert 
med hensikt informasjon og kan endres 
uten varsel. Forcit står ikke ansvarlig for 
noen forpliktelser eller kompensasjoner 
som skyldes bruk av informasjon gjengitt i 
dette dokumentet.

VAREBETEGNELSE: 
UN NUMMER:
HANDELSNAVN:
FARLIGHETSKLASSE:
KONTROLLORGAN:
EU TYPE UNDERSØKELSESSERTIFIKAT:
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KEMIX A & KEMIX 
RØRLADNINGER

Kemix A og Kemix rørladninger er emul-
sjonssprengstoff pakket inn i plastikksy-
lindere. Kemix rørladningene fra 17 til 51 
millimeter i diameter er produsert med 
standard emulsjon, mens de større Kemix 
A rørladningene inneholder aluminium for 
å høyne detonasjonsenergien.

BRUK OG EGNETHET

Kemix og Kemix A rørladninger er egnet for alle typer 
sprengninger i pukkverk og gruver hvor det kreves 
en presis mengde sprengstoff for å oppnå optimalt 
sprengningsresultat. Rørladningene egner seg utmerket 
til kontursprengning og for rystelseskontroll, både ved 
overjordssprengning og tunneldriving.

FORDELER VED KEMIX A RØRLADNING

• Takket være utvidelsen i den ene enden av rørene kan 
de rask og enkelt kobles sammen.

• God vann- og kuldebestandighet.

• I vann er største anvendelsesdybde 80 meter.

HOLDBARHET OG VÆRBESTANDIGHET

Den optimale lagringstemperaturen for Kemix A og Kemix 
rørladninger er mellom -25℃ and + 30℃. Produktets 
holdbarhet er 12 mnd fra produksjonsdato, ved rett 
temperatur og i tørre omgivelser. Større, repeterende 
temperaturvariasjoner må unngås, da dette kan forringe 
kvaliteten på produktet over tid. Langtidslagring utenfor 
anbefalt temperaturområde påvirker produktets konsistens 
og initieringsfølsomhet. I tillegg vil det korte ned 
produktets levetid. 

BRUK OG SIKKERHETSHÅNDTERING

Kemix A og Kemix rørladninger kan initieres ved bruk av en 
EN klasse 3 tenner (detonator #8) eller en detonerende 
lunte (anbefalt ≥ 10 g/m).

Emulsjonsrørladningene har en relativ lav overføringevne 
av detonasjon. På bakgrunn av dette må sammenkobling 
utføres nøye. Ved sammenkobling må rørene presses godt 
mot hverandre slik at skjøten er tett. Ved lading i våte hull 
må det ikke forekomme vann mellom rørene. 

Dersom detonerende lunte tas i bruk for å sikre detonasjon, 
skal en sløyfe av lunten legges rundt hvert av rørene (se 
bilde). Detonerende lunte er anbefalt ved høye paller for å 
sikre en stabil og pålitelig detonasjon over hele borehullet. 

Spesifikasjoner Kemix rørladninger
17 mm og 51 mm

Kemix A rørladninger
22 mm … 39 mm

Eksplosiv tetthet 0.98 - 1.08 kg/dm3 1.10 - 1.15 kg/dm3

Detonasjonens hastighet  3) >4500 m/s

Ø22 mm
Ø25 mm
Ø29 mm
Ø32 mm
Ø39 mm

> 4400m/s
> 4600m/s
> 4800m/s
> 5000m/s
> 5200m/s

Overføring av detonasjon
Ø17 mm > 1 cm
Ø51 mm > 6 cm

Ø22/25/29 mm 
Ø32/39 mm

> 2 cm  
> 4 cm

Gassvolum  2) 1036 dm³/kg 990 dm3/kg

Borehullsdiameter - -

Borehullengde - -

Detonasjonsenergi  1) 3.1 MJ/kg 3.8 MJ/kg

Oksygenbalanse  1) -3.3 % -3.9 %

Detonasjonstrykk - -

Detonasjonstemperatur - -

Maks driftsdybde i vann 2) 80 m 80 m

Kraft / vekt enhet (S)  4) 0.81  0.95

RWS (Relativ vektstyrke)   5) 131 156

RBS (Relativ volumstyrke)   5) 163 224

Omgivelsestemperatur Min -25 ˚C -25 ˚C

Lager temperatur Ideell -25 ˚C … +30 ˚C Ideell -25 ˚C … +30 ˚C

Holdbarhet 12 måneder 12 måneder

Maks tid fra lading til 
sprengning

- -

Tenningsfølsomhet med 
detonator

EN Klasse 3 (detonator #8) EN Klasse 3 (detonator #8)

Tenningsfølsomhet med 
detonasjonssnor

10 g/m 10 g/m

Tenningsfølsomhet med 
Booster - -

1) Explo5, teoretisk (NTP, tetthet 1.0 kg/dm3)
2) Forutsatt at detonatorhetten fungerer i nevnte dybde
3) VOD er avhengig av bruk, inklusive ladetetthet, borehullsdiameter og 
innspenning. VOD er basert på minimum uinnspent og kalkulert idealforhold. 
4) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/cm3. 
ANFO har en effektiv energi på 4.00 MJ/kg. Oppgitt energi er basert på ideelle 
detonasjonsberegn under NTP-forhold.
5) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med 
en tetthet på 0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi 
er beregnet på en ideell detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.

 1) Spesielt produkt, ingen utvidelse i røret

KEMIX RØRLADNING, KEMIX A RØRLADNING
0241
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE E
1.1 D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTT 004/99 & PVTT 006/99

Forpakning 
Kemix A-rørladninger er pakket i et plugget plastrør med følgende standardpakningsfunksjoner:

Produkt Ø og lengde (mm) Vekt (g) / stk stk / eske Netto vekt / eske (kg) Bruttovekt / eske (kg) Netto vekt / pall (kg) 

Kemix A 
Rørladning

22 x 1000 420 59 25 26 600

25 x 1000 550 45 25 26 600

29 x 1000 740 33 25 26 600

32 x 1000 900 27 25 26 600

39 x 1000 1290 19 25 26 600

Kemix Rørladning 17 x 1000 220 113 25 26 600

51 x 1000 1) 1980 9 18 19 432
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Data i dette dokumentet er kun presentert 
med hensikt informasjon og kan endres 
uten varsel. Forcit står ikke ansvarlig for 
noen forpliktelser eller kompensasjoner 
som skyldes bruk av informasjon gjengitt i 
dette dokumentet.

VAREBETEGNELSE: 
UN NUMMER:
HANDELSNAVN:
FARLIGHETSKLASSE:
KONTROLLORGAN:
EU TYPE UNDERSØKELSESSERTIFIKAT:

Til tross for at råvarene har begrenset fare ved håndtering, 
er det anbefalt å bruke vernehansker for å unngå 
hudkontakt over lengre tid. 

Ved håndtering av produktet er det viktig å huske på at 
dette er et eksplosivt stoff, som kan detonere og føre 
til store konsekvenser ved feil bruk. Alle forskrifter som 
angår bruken av sprengstoff, må følges. I tillegg må lokale 
forskrifter følges ved destruering av produktet. 
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KEMIX A, KEMIX

Kemix A er patronert emulsjonsspreng-
stoff  med  aluminiumspulver. Al-pulver gir 
økt sprengkraft. Kemix er patronert emul-
sjonssprengstoff uten  aluminiumspulver. 
Det har derfor noe lavere styrke. Kemix-pa-
troner leveres på bestilling. Kemix anbefa-
les for bruk UJ, i gruver hvor det er fare for 
antennelse av f.eks. kisstøv.

BRUKSFORMÅL OG EGNETHET

Kemix A-patroner kan brukes for alle typer sprengningsar-
beid både over og under jord, både som bunn- og rørlad-
ning. Kemix A-patroner med Ø > 40 mm, kan også benyttes 
som tennpatron (primer) for Anfo- og Kemiitti-sprengstoffer. 
Basert på god vannbestandighet og spesifikk vekt, egner 
produktene seg godt til sprengingsarbeid hvor sprengstoffet 
blir utsatt for vann. Kemix A og Kemix er miljøvennligeog 
vannbestandige sprengstoffer. De tåler også minusgrader 
godt.

VESENTLIGE FORDELER  MED KEMIX A

• Kan brukes som bunn- og rørladning, samt som  tenn-
patron.

• Fungerer pålitelig både i tørre og våte sprengborhull.

• Produktene, som er sensitert med mikroglasskuler        
(Ø 32 og 36 mm), kan brukes ned til 80 m vanndyp. 

LAGRING OG KLIMABESTANDIGHET

Gunstig lagringstemperaturen for Kemix A, er mellom -25 
og +30 °C. Holdbarheten for produktet er 12 måneder fra 
produksjonsdatoen som er angitt på emballasjen og når 
produktet er oppbevart tørt og ved gunstig lagringstem-
peratur. Store temperatursvingninger og langvarig lagring 
under kaldere eller varmere forhold enn de anbefalte tem-
peraturgrenser, kan svekke produktets langtidsstabilitet og 
tennfølsomhet.

Kemix A produkter, som lagres under gunstige forhold, 
beholder sin gode vannbestandighet og vil detonere uten 
problemer, selv etter langvarig kontakt med vann.

BRUK AV PRODUKTET OG HÅNDTERINGSSIKKERHET 
Kemix A-patroner tennes på pålitelig måte med tennere i 
klasse EN3. Det anbefales å ikke benytte detonerende lunte 
for å sikre tenning eller detonasjonsoverføring ved bruk av 
Kemix-A.

Kemix A-patroner kan lades direkte i vannhull. Vær opp-
merksom på at patroner kan utvide seg når de treffer vann-
flaten i dype, nedadgående hull med vann på bunnen. Det 
kan medføre at patroner ikke synker videre ned fordi de er 
utvidet eller har revnet og presser mot hullveggen. Mer enn 
10 meters fritt, loddrette fall øker faren for at dette pro-
blemet oppstår. Problemet gjelder i praksis alle patronerte 
sprengstoffer. Ved slike ladeforhold er det viktig å planleg-
ge og utføre ladeprosessen slik at problemet unngås.

Dersom Kemix A-patroner skal benyttes  for seksjonert / 
delt  ladning, kan Forcits tekniske kundeservice gi råd. Ved 
seksjonert ladning kan første detonasjon medføre trykk-
støt (dødpressing) som svekker detonasjonsegenskapene i 
påfølgende ladning. Dette kan skje dersom mellomliggen-
de ladepropp/ fordemming er utilstrekkelig, f.eks. etablert 
med feil eller ugunstig masse. 

Selv om emulsjonsprodukter er lite skadelige, bør direkte 
hudkontakt med kjemiske produkter unngås. Bruk derfor 
arbeidshansker, øyevern og vanlig arbeidstøy ved håndte-
ring og ladearbeid.

Ved all håndtering av Kemix-produkter, er det viktig å 
iaktta at dette er eksplosiver. All håndtering skal skje med 
forsiktighet. Utilsiktet detonasjon som følge av feilhand-
ling, vil være momentan og fatal for alle i nærheten.  

Alle bestemmelser om håndtering/oppbevaring, transport, 
bruk og destruksjon av sprengstoffer/eksplosiver skal føl-
ges av alle som deltar i slikt arbeid.

Spesifikasjoner Kemix A Kemix (spesielt produkt)

Eksplosiv tetthet 1.15 - 1.20 kg/dm3 1.15 - 1.20 kg/dm3

Detonasjonens hastighet  3) 4600 - 5600 m/s > 4800 m/s

Overføring av detonasjon Ø32 mm:
Ø36 mm … Ø90:

2 cm
≥ 4 cm

Ø32 mm:
Ø36 mm … Ø90 mm: 

> 2 cm  
≥ 4 cm

Gassvolum  2) Ø32 mm … Ø36 mm: 
Ø40 mm … Ø90 mm:

1003 dm3/kg 
1040 dm3/kg

Ø32 mm … Ø36 mm: 
Ø40 mm … Ø90 mm:

1075 dm3/kg
1107 dm3/kg

Borehullsdiameter - -

Borehullengde - -

Detonasjonsenergi  1) 3.6 MJ/kg 2.8 – 2.9 MJ/kg

Oksygenbalanse  1) Ø32 mm … Ø36 mm:
Ø40 mm … Ø90 mm:  

-5.3 %
-5.6 %

Ø32 mm … Ø36 mm: 
Ø40 mm … Ø90 mm:

-4.3 %
-4.7 %

Detonasjonstrykk - -

Detonasjonstemperatur - -

Maks driftsdybde i vann 2) Ø32 mm … Ø36 mm:
Ø40 mm … Ø90 mm:

80 m
25 m

Ø32 mm … Ø36 mm:
Ø40 mm … Ø90 mm:

80 m
25 m

Kraft / vekt enhet (S)  4) 0.92 0.76

RWS (Relativ vektstyrke)   5) 116 102

RBS (Relativ volumstyrke)   5) 174 154

Omgivelsestemperatur Min -25 ˚C -25 ˚C

Lager temperatur Ideell -25 ˚C ... +30 ˚C Ideell -25 ˚C ... +30 ˚C

Holdbarhet 12 måneder 12 måneder

Maks tid fra lading til 
sprengning

- -

Tenningsfølsomhet med 
detonator

EN Klasse 3 (detonator #8) EN Klasse 3 (detonator #8)

Tenningsfølsomhet med 
detonasjonssnor

Ikke anbefalt Ikke anbefalt

Tenningsfølsomhet med 
Booster

- -

1) Explo5, teoretisk (NTP, tetthet 1.0 kg/dm3)
2) Forutsatt at detonatorhetten fungerer i nevnte dybde
3) VOD er avhengig av bruk, inklusive ladetetthet, borehullsdiameter og 
innspenning. VOD er basert på minimum uinnspent og kalkulert idealforhold. 
4) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/cm3. 
ANFO har en effektiv energi på 4.00 MJ/kg. Oppgitt energi er basert på ideelle 
detonasjonsberegn under NTP-forhold.
5) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO 
med en tetthet på 0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt 
energi er beregnet på en ideell detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.

KEMIX, KEMIX A
0241
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE E
1.1 D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTT 003/99 & PVTT 005/99

Forpakning

Produkt Ø og lengde (mm) Vekt (g) / stk stk / eske Netto vekt / eske (kg) Bruttovekt / eske (kg) Netto vekt / pall (kg)

Kemix A and Kemix 32 x 530 530 47 25 26 750

36 x 530 670 37 25 26 750

40 x 530 830 30 25 26 750

50 x 530 1250 20 25 26 750

55 x 530 1560 16 25 26 750

60 x 530 1800 14 25 26 750

70 x 530 2500 10 25 26 750

90 x 530 4200 6 25 26 750

KA
TA

LO
G

  2019

KA
TA

LO
G

  2019

PATRONERT

Data i dette dokumentet er kun presentert 
med hensikt informasjon og kan endres 
uten varsel. Forcit står ikke ansvarlig for 
noen forpliktelser eller kompensasjoner 
som skyldes bruk av informasjon gjengitt i 
dette dokumentet.

VAREBETEGNELSE: 
UN NUMMER:
HANDELSNAVN:
FARLIGHETSKLASSE:
KONTROLLORGAN:
EU TYPE UNDERSØKELSESSERTIFIKAT:



OY FORCIT AB   |   Forcitintie 37   |   10901 Hanko   |   Finland   |    Tel. +358 207 440 400  |   forcit@forcit.fiOY FORCIT AB   |   Forcitintie 37   |   10901 Hanko   |   Finland   |    Tel. +358 207 440 400  |   forcit@forcit.fi18 19

FORDYN
Fordyn-dynamitt er et formbart spren-
gstoff som inneholder nitroglykol og 
ammoniumnitrat. Passer til alle typer 
sprengning.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET OG BRUKSFORMÅL

Fordyn egner seg til alle typer sprengningsarbeid under 
normale forhold. Basert på egenskapene er det velegnet til 
f.eks. sprengning under vann, til bunnladning i overjords-
prengning og sprengning av grøfter. Den høye detonasjons-
hastigheten gjør at Fordyn-patroner fra Ø 43 mm og større, 
godt kan benyttes som tennpatron for bulksprengstoffer.  
Fordyn-patroner kan deles og lademengder kan derfor til-
passes nøyaktig i borehull.

VESENTLIGE FORDELER MED FORDYN

• Passer til alle typer sprengning, som pipeladning, bunn-
ladning og primer/tennerpatron.

• Basert på formbarheten / plastisiteten, kan sprengs-
toffmengde tilpasses både for små ladninger, nøyaktige 
mengder og komprimert i ladevolumet.

• God vannbestand (2-3 døgn).

• Svært gode ladeegenskaper i vannhull.

LAGRING OG KLIMABESTANDIGHET 

Holdbarheten for produktet er 24 måneder fra produks-
jonsdato som er angitt på emballasjen, og når produktet 
oppbevares mellom -25 °C og +30 °C og under tørre forhold. 
Gjentagende og større temperatursvingninger eller oppbe-
varing i lengre perioder utenfor det angitte temperaturområ-
det, bør unngås da det vil svekke produktets langtidsstabili-
tet, tennfølsomhet og yteevne.

Fordyn-sprengstoff som lagres under gunstige forhold, vil 
beholde sin gode vannbestandighet. Produktet detonerer på 
fullgod måte, selv etter langvarig kontakt med vann.

BRUK AV PRODUKTET OG HÅNDTERINGSSIKKERHET

De viktigste bruksområder for Fordyn er til undervannss-
prenging, ned til 25 m dybde, og som bunnladning/ primer 
for overjordsprengning med bulksprengstoffer. Fordyn er et 
formbart (plastisk) sprengstoff, som gir stor sprengeffekt.

Fordyn-patronen kan slippes ned i borehull dersom hull-
dybden ikke er mer enn 30 meter. Dersom patronens dia-
meter nesten er den samme som borehulldiameteren, kan 
patroner slippes ned i hull med dyp inntil 50 m. Patroner 
som skal være tennpatroner ved at det er satt inn tenner, 
må ikke slippes ned hullet, men senkes forsiktig ned etter 
tennledningen eller annen snor. Innsatt tenner må avlastes 
for å unngå at den kan dras på tvers i patronen, ved at lunta 
slås i halvstikk rundt øvre del av patronen.

Fordyn er et CE-godkjent produkt som oppfyller sikkerhets-
krav ihh. til EU-direktiver. 

Fordyn inneholder nitroglykol. Dette stoffet kan forårsake 
hodepine og redusert blodtrykk.  Hudkontakt eller innån-
ding må unngås. Bruke derfor hansker og arbeidsbekledning 
og unngå søl ved at patroner skades eller ved deling av 
patroner.

Ved all håndtering av Fordyn er det viktig å iaktta at det er 
eksplosiv vare og at all håndtering skal skje med forsiktig-
het. 

Utilsiktet detonasjon som følge av feilhandling, vil være 
momentan og fatal for alle i nærheten.  

Alle bestemmelser om håndtering/oppbevaring, transport, 
bruk og destruksjon av sprengstoffer/eksplosiver skal følges 
av alle som deltar i slikt arbeid.

FORDYN
0081
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE A 
 1.1 D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
0589.EXP.2332/18

Spesifikasjoner Fordyn

Eksplosiv tetthet 1.45 – 1.55 kg/dm³

Detonasjonens hastighet 3) 2 300 – 6 100 m/s

Overføring, Ø 25 mm 2 – 10 cm

Gassvolum 1) 961 dm3/kg

Detonasjonsenergi  1) 4.4 MJ/kg

Oksygenbalanse  1) + 4.4 %

Maks driftsdybde i vann 2) 25 m

Vektstyrke (S)  4) 1.08

RWS (Relativ vektstyrke)  5) 147

RBS (Relativ volumstyrke)  6) 276

Omgivelsestemperatur - 25 °C … + 40 °C

Lager temperatur - 25 °C … + 30 °C

Holdbarhet 24 måneder

Tenningsfølsomhet med detonator, min EN Klasse 3 (detonator #8)

Tenningsfølsomhet med detonasjonssnor, 
min

5 g/m

1) Explo5, teoretisk (NTP)
2) Forutsatt at tenner/fenghette fungerer i angitt dybde. 
3) VOD er avhengig av bruk, inklusive ladetetthet, borehullsdiameter og 
innspenning. VOD er basert på minimum uinnspent og kalkulert idealforhold. 
4) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/
cm3. ANFO har en effektiv energi på 4.00 MJ/kg. 
Oppgitt energi er basert på ideelle detonasjonsberegn under NTP-forhold.
5) RWS er Relativ Vektstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 0.8 g/cm3. 
ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en 
ideell detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.
6) RBS er Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 0.8 g/cm3. 
ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en 
ideell detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.

Forpackaning

Navn Ø og lengde (mm) Vekt (g) / stk Netto vekt / eske (kg) Netto vekt / pall (kg)

Papirpatron 25 x 380  ca. 250 25 1000

29 x 380 ca. 350 25 1000

35 x 380 ca. 500 25 1000

Plastfilmpatron 43 x 560 ca. 1100 25 750

50 x 560 ca. 1600 25 750

55 x 560 ca. 1900 25 750

60 x 560 ca. 2100 25 750

65 x 560 ca. 2500 25 750

75 x 500 ca. 3100 25 750

85 x 500 ca. 4200 25 750
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FORPRIME 25
Forprime 25 er en primer som forster-
ker og overfører detonasjon fra tenner til 
sprengstoff som er ladet i borehull.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET OG BRUKSFORMÅL

Forprime 25 er en primer som vanligvis brukes for tenning 
av Anfo-sprengstoffer og Kemiitti 810, når slike benyttes ved 
ort- eller tunelldrift og det lades med ladeutstyr.  Primeren 
inneholder en blå pentritt- og heksogenbasert (PETN og 
RDX) masse. Den plastiske massen, som i praksis er uløse-
lig i vann, er patronert i polypropylenrør i lysegrønn farge. 
Primerrøret kan ved behov utstyres med en endepropp som 
samtidig fungerer som holder for tenneren. 

VESENTLIGE FORDELER MED FORPRIME 25:

• God håndteringssikkerhet 

• God vannbestandighet 

• Massens plastisitet innen et stort temepraturintervall

• Enden på primeren kan utstyres med en gjennompress-
bar propp

LAGRING OG KLIMABESTANDIGHET 

Sprengstoffet (PENT/RDX massen) i Forprime 25 har god 
frostbestandighet og påvirkes ikke /skades ikke av vann.

Gunstig lagringstemperatur for Forprime 25 er mellom -25 °C 
og +30 °C.  Holdbarheten er 24 måneder fra produksjonsda-
to, som er angitt på emballasjen, og når produktet er opp-
bevart tørt og innen angitte temperaturintervall. Langvarig 
lagring under kaldere eller varmere forhold enn anbefalt 
temperaturområde, kan svekke produktets langtidsstabilitet 
og tennfølsomhet.

BRUK AV PRODUKTET OG HÅNDTERINGSSIKKERHET

Forprime 25 har god håndteringssikkerhet fordi PENT/
RDX-massen er svært ufølsom. Det er viktig at tenneren 
får direkte kontakt med sprengmassen når den settes inn i 
primeren og at det ikke oppstår luftlommer (som kan bli fylt 
med vann) mellom tenner og sprengmasse.  Tenneren må 
ikke stikkes for langt inn i primeren fordi det da kan bli for 
lite sprengmasse foran tennerhodet til sikker initiering og 
detonasjonsoverføring.

Unngå hudkontakt. Bruk hansker og arbeidsklær.

Ved håndtering og bruk av Forprime 25, er det viktig å ta 
hensyn til at det er eksplosiv vare. All håndtering skal skje 
med forsiktighet. 

Utilsiktet detonasjon som følge av feilhandling, vil være 
momentan og fatal for alle i nærheten.  

Alle bestemmelser om håndtering/ oppbevaring, transport, 
bruk og destruksjon av sprengstoffer/ eksplosiver skal føl-
ges av alle som deltar i slikt arbeid.

FORPRIME 25
0042
BOOSTERS UTEN DETONATORER 
 1.1D
CE0589 (BAM, GERMANY)
0589.EXP.0495/18

Spesifikasjoner Forprime 25

Eksplosiv tetthet 1.47 – 1.50 kg/dm³

Detonasjonshastighet (Ø 15 mm) 1) 7 000 m/s

Gassvolum  2) 726 dm³/kg

Detonasjonsenergi 2) 4.0 MJ/kg

Detonasjonstrykk 2) 144 kBar

Omgivelsestemperatur - 20 °C ... + 40 °C

Lager temperatur - 25 °C ... + 30 °C

Holdbarhet 24 måneder

Tenning med detonator, min. størrelse Klasse 3 (detonator #8)

Forpackning

Navn Ø og lengde (mm) Vekt (g) / stk Netto vekt / eske (kg) Netto vekt / pall (kg)

Forprime 25 15 x 150 ca. 25 500 pcs / 12,5 kg 500

1) VOD er avhengig av bruk, inklusive ladetetthet, borehullsdiameter og innspenning. VOD er basert 
på minimum uinnspent og kalkulert idealforhold.  
2) Explo5, teoretisk (NTP) 
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PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUK

K-rørladninger er spesiallaget for blokksteinsproduksjon 
i steinbrudd og andre bruksområder hvor det er bruk for 
mindre kontrollerte ladninger i borehull.

F rørladninger sine viktigste bruksområder er 
kontursprengning og forsiktig og presis lading ved overjord- 
og tunnelsprengninger. Ved sprengning av kontur med F 
rørlandninger vil skade på omligginge berg være minimal, 
føre til en bergflate av høy kvalitet og gjenværende bergflate 
oppnå de planlagt kontur.

Rørladningene kan bli brukt med sperrehylser som sentrerer 
rørene i borehullet og hindrer dem i å skytes ut av hullet. 
Når røret er sentrert, får man en luftpute mellom røret og 
veggen. Denne dekoblingseffekten reduserer knusing av 
berget ytterligere. 

FORDELER VED BRUK AV F OG K RØRLADNINGER

• Lett å lade

• Sperrehylsen sentrerer rørladningen i borehullet

• God presisjonssprengning

• Mindre forbruk av betong når man støper direkte mot 
bergflaten

• Mindre risiko for fallende steiner i skjæringer og 
tunneler

• Minsket sikring og rensk av vegger og tak

• Mindre strømmotstand for vannet i vann- og 
avløpstunneler

• Forlenget sikker driftstid for bergstrukturen

HOLDBARHET OG VÆRBESTANDIGHET

Optimale lagringstemperatur for F og K rørlandninger 
er mellom -25℃ og + 30℃. Produktets holdbarhet er 24 
måneder fra produksjonsdatoen, ved rett temperatur 
og i tørre omgivelser. Ved oppbevaring bør store 
temperaturvariasjoner unngås, da kvalitet på produktet kan 
forringes over tid og vil påvirke produktets egenskaper i 
negativt. Produktets levetid vil forkortes.

F & K RØRLADNINGER 
F og K rørladninger er plastrør fyllt 
med et pulverlignende sprengstoff, som 
inneholder blant annet nitroglykol og 
kiselgur.

F PIPECHARGE, K PIPECHARGE
0081
UTGRAVINGSSPRENGSTOFF, TYPE A 
1.1D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTEKNTL 027/00, PVTEKNTL 024/00

Spesifikasjoner F-rørladning K-rørladning

Eksplosiv tetthet 1) 1.00 - 1.15 kg/m³ 0.95 - 1.05 kg/dm³

Detonasjonshastighet 2) 2200 - 2700 m/s 1 800 - 2 100 m/s

Overføringer 5 - 10 cm 2 - 5 cm

Detonasjonsenergi 1) 2.0 MJ/kg 0.7 MJ/kg

Gassvolum 1) 413 dm³/kg 223 dm³/kg

Vektstyrke (S) 3) 0,48 0,17

RWS (Relativ vektstyrke)  4) 80 28

RBS (Relativ volumstyrke)  5) 110 35

Omgivelsestemperatur - 25 °C ... + 40 °C - 25 °C ... + 40 °C

Lager temperatur - 20 °C ... + 30 °C - 20 °C ... + 30 °C

Holdbarhet 24 måneder 24 måneder

Tenningsfølsomhet med detonator, min EN Klasse 3 (detonator #8) EN Klasse 3 (detonator #8)

Tenningsfølsomhet med detonasjonssnor, min 5 g/m (hvis nødvendig) 10 g/m (hvis nødvendig)

Forpackning

Navn Ø og lengde (mm) Vekt (g) / stk stk / eske Netto vekt / eske (kg) Netto vekt / pall (kg)

K RØRLADNING 17 x 500 ca. 100 150 15 450

F RØRLADNING 17 x 500 ca. 100 150 15 450

22 x 500 ca. 167 100 19 567

BRUK AV PRODUKT OG HÅNDTERINGSSIKKERHET

K-rørladning krever bruk av detonerende lunte (10 g 
PETN/m) for å sikre detonasjon. Den detonerende lunten 
vris rundt rørladningene, og det må knyttes et dobbelt 
halvstikk rundt hvert rør og teipes fast i enden til første 
og siste rør. K-rørladninger kobles vanligvis sammen med 
detonerende lunte, og nærliggende hull detonerer på likt.

For å opprettholde sikkerheten og en pålitelig initiering ved 
bruk av F rørladninger, kan man ta i bruk en detonerende 
lunte (≥ 5 g PETN/m). I så fall må brukeren feste den 
detonerende lunten til rørladningen på samme måte som 
for K rørladninger beskrevet ovenfor.

F og K rørladninger er ikke vannbestandige og bør unngås å 
bruke i våte forhold. 

F og K rørladninger inneholder nitroglykol som kan føre 
til hodepine og redusert blodtrykk ved hudkontakt eller 
innånding. Ta i bruk vernehansker for å unngå hudkontakt.

Ved håndtering av produktet er det viktig å huske på at 
dette er et eksplosivt stoff, som kan detonere og føre 
til store ødeleggelser ved feil bruk. Alle forskrifter som 
angår bruken av sprengstoff, må følges. I tillegg må lokale 
forskrifter følges ved destruering av produktet.

En fedd knuteknute.
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1) Explo5, teoretisk (NTP)
2) VOD er avhengig av bruk, inklusive ladetetthet, borehullsdiameter og innspenning. VOD er basert på minimum uinnspent 
og kalkulert idealforhold. 
3) S er relativ effektiv energi sammenlignet ANFO med en tetthet på 0.9 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 4.00 MJ/kg. 
Oppgitt energi er basert på ideelle detonasjonsberegn under NTP-forhold
4) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 0.8 g/cm3. ANFO har en 
effektiv energi på 2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en ideell detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.
5) RBS er relativ volumstyrken sammenlignet ANFO  med en tetthet på 0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 2.30 MJ/kg. 
Oppgitt energi er beregnet på en ideell detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.
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PENO C
PENO C er et høyeksplosivt plastisk 
sprengstoff til bruk ved sivilt 
sprengningsarbeid.

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUK

PENO C er et plastisk sprengstoff til bruk ved sivilt 
sprengningsarbeid. Produktet inneholder rundt 85 
% pentritt og et internasjonalt godkjent markørstoff. 
Produktet er gulaktig og forblir plastisk over et bredt 
temperaturspenn.  PENO C er spesielt egnet for bruk til 
demolering av stål- og betongkonstruksjoner. Produktet 
fungerer godt til minerydding, IEDD og EOD-operasjoner. 
Det kan også brukes til å forme egne ladninger. På grunn av 
produktets gode vannbestandighet kan det i tillegg brukes 
til undervannssprengning.  PENO C er også godkjent som en 
standard primer i henhold til EN 13631-12.

HOVEDFORDELER VED BRUK AV PENO C

• Effektivt

• Holder seg plastisk over et bredt temperaturspenn

• Meget vannbestandighet

HOLDBARHET OG VÆRMOTSTAND

Den optimale lagringstemperaturen for Peno C er 
mellom -25°C og + 30°C. Produktets holdbarhet er 24 
måneder fra produksjonsdatoen, ved rett temperatur 
og i tørre omgivelser. Ved oppbevaring bør store 
temperaturvariasjoner unngås Langtidslagring utenfor 
anbefalt temperaturområde påvirker produktets konsistens 
og initieringsfølsomhet.

Produktet har en meget god vann- og kuldebestandighet.

BRUK AV PRODUKT OG HÅNDTERINGSSIKKERHET

PENO C har CE-godkjenning.

Bruk vernehansker for å unngå hudkontakt. Ikke røyk ved 
bruk. Ikke bruk sprengstoff nær åpen ild. Et minimum antall 
personer bør delta i håndteringen av sprengstoffet. La ikke 
eksplosiver ligge uten tilsyn. 

PENO C kan enkelt formes. Produktet er testet i henhold til 
STANAG 4370 (-46 .. +71°C). I kalde temperaturer kan kittet 
være stivt, men kan varmes opp ved ved å tilføre varme via 
hender eller ved å frakte det inn i et varmere rom.

PENO C
0084
EKSPLOSIV, SPRENGNING, TYPE D 
 1.1D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
0589.EXP.0970/18

Spesifikasjoner PENO C

Eksplosiv tetthet 1.52 – 1.56 kg/dm³

Detonasjonshastighet 7 500 – 8 000 m/s

Gassvolum 1) 787 dm3/kg

Detonasjonsenergi  1) 4.8 MJ/kg

Detonasjonstrykk 1) 200 kBar

Vannbestandighet, dybde 2) 30 m

RWS (Relativ vektstyrke)  3) 155

RBS (Relativ volumstyrke)  3) 301

Omgivelsestemperatur - 30 °C … + 40 °C

Lager temperatur - 25 °C … + 30 °C

Holdbarhet 24 måneder

Tenningsfølsomhet med detonator, min EN Klasse 3 (detonator #8)

Forpackning

Navn Pakkestørrelse / mm Vekt (g) / stk Netto vekt / eske (kg)

Peno C 100 x 60 x 30 250 g 6.0  / plastboks                  

Peno C 100 x 60 x 30 250 g 17.5  / treboks

1) Explo5, teoretisk  (NTP) 
2) Forutsatt at tenner/fenghette fungerer i angitt dybde  
3) RWS og RBS er Relativ Vektstyrke og Relativ volumstyrke i prosent av ANFO med en tetthet på 0.8 g/cm3. ANFO har en effektiv energi på 
2.30 MJ/kg. Oppgitt energi er beregnet på en ideell detonasjon inntil en nedre verdi på 100 MPa.
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med hensikt informasjon og kan endres 
uten varsel. Forcit står ikke ansvarlig for 
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F-CORD 10, F-CORD 10T
0065
KORD, DETONERENDE, FLEKSIBEL 
1.1D
CE 0589 (BAM, GERMANY)
PVTT 028/00, PVTT 029/00

DETONATING 
CORD F-CORD 10
F-cord 10 er en CE-godkjent, fleksibel, 
detonerende lunte som produseres av 
Forcit. Lunta består av sprengstoffet 
pentritt (PETN,) som er omspunnet med 
to lag polypropylentråd, belagt med plast. 
Belegget består av PVC-plast eller mer 
miljøvennlig Termo-plast, som brukes på 
F-Cord 10T-lunte.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET OG BRUKSFORMÅL

Detonerende lunte brukes f.eks. ved presisjons- og 
slettsprengning, når man vil at flere hull skal detonere 
samtidig. Ved slik sprengning brukes ofte redusert ladning 
og overføring av detonasjon sikres ved bruk av detonerende 
lunte. F-Cord 10T, som er belagt med Termo-plast, medfører 
mindre sot og er derfor gunstig i steinbrudd. F-Cord 10T er 
imidlertid noe stivere enn F-Cord 10-lunte med PVC-belegg. 

Detonerende lunte kan benyttes ved sprengning både over- 
og under jord og for å sikre overføring av detonasjon. Man 
må imidlertid forvisse seg om at detonerende lunten passer 
for formålet.

LAGRING OG KLIMABESTANDIGHET 

F-Cord 10 har god vannbestandighet og tåler lagring godt 
når lunta lagres på tørt og ved temperatur mellom -25 °C 
og +45 °C.  Akseptabel temperatur ved bruk er mellom 
-30 °C og +60 °C. Holdbarheten er satt til 24 måneder fra 
produksjonsdato, som er angitt på emballasjen.

HÅNDTERINGSSIKKERHET

Detonerende lunten er ufølsom for elektriske påvirkning, 
foruten direkte lynnedslag.  Unngå hudkontakt med 
sprengstoffet i kjernen av lunten.

Bruk av produktet: Detonerende lunten kan kuttes med 
skarp kniv, på treplate eller annet metallfritt underlag. 
Ved kutting av lunte skal man unngå sagende eller filende 
bevegelser.  Lunte-ender skal tettes med tape umiddelbart 
etter kuttingen slik at PETN-sprengstoff ikke drysser ut eller 
at det kommer fukt inn i lunten.
For tenning av flere sprenghull med detonerende lunte, 
fester man den detonerende lunten med f.eks. tape eller 
halvstikk, rundt nederste patronen i hvert hull. Luntene 
som kommer opp av borhullene, kobles sammen med en 
ledelunte, som også må være detonerende lunte. 

Forgrening: Lunter som går ned i borhull, kobles til 
ledelunten med forgrening i detonasjonsretningen, på en av 
følgende måter
1. Med  klips som er beregnet for det,   
2. Med tape rundt sammenlagte lunter over min 10 cm,    

eller 
3. Med riktig knute.   
Ledelunten må ikke være for stram. Rykk som oppstår 
når lunten detonerer kan medføre rykk og løsne 
sammenkoblinger.
Når lunte legges ut fra spole, må det påses at det ikke 
oppstår knuter, løkker eller skarpe knekker. 

Skjøting: Lunte kan skjøtes med knyting eller sammentaping. 
Koblingen må være minst 10 cm lang.

Bruk ved våte forhold: Ved våte forhold må det unngås at 
detonerende lunten blir liggende i vann. Dersom enden på 
lunten blir våt eller fuktig, må den fuktige delen kappes 
bort. Lunterester skal håndteres som sprengstoff og 
destrueres på trygg måte, f.eks. ved detonasjon sammen 
med salva.
Det kan være hensiktsmessig å bruke så mye ekstra lunte i 
koblingspunkter at eventuell absorpsjon av vann ikke i noe 
tilfelle går inn til koblingspunktet. Dersom man bruker lunte 
under vann, må lunteendene forsegles/ tettes ordentlig. 
 
Bruk under kalde forhold: Når detonerende lunte brukes 
under kalde forhold, må knutekoblinger strammes godt og 
det må påses at de holder seg tilstrekkelig stramme.

Tenning: Detonerende lunte initieres med en tenner (styrke 
nr 8 / EU3). Tenneren teipes fast til lunten slik at fri ende på 
tenneren peker i samme retning som detonasjonsretningen. 
Tenneren plasseres i avstand 20-30 cm inn fra enden av 
lunten. 

Spesifikasjoner F-Cord 10

Mengde eksplosivt stoff (g/m) 10 g / m

Detonasjonshastighet (m/s) 7000 m/s

Belegg Gul plast

Ytre diameter (mm) 5 mm

Pålitelighet i kalde temperaturer (°C) - 30 °C

Forpackning

Navn Mengde m / snelle Mengde m / eske Netto vekt / eske (kg) Bruttovekt kg / eske

F-Cord 10 200 1000 10 26
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