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Sprängämnen med nordisk 
yrkeskunskap sedan 1893

Forcit Explosives är en internationellt verksam finländsk tillverkare och importör av civila 
sprängämnen, vars kunder är företag inom gruvindustrin och brytningsbranschen. För-
utom i Finland verkar Forcit Explosives också i Sverige och Norge samt på utvalda platser 
och med olika projekt över hela världen. Forcit Explosives är en del av Forcit-koncernen 
som också inkluderar Forcit Defence, en tillverkare av militära sprängämnen, och Forcit 
Consulting, som erbjuder konsulteringstjänster inom brytnings- och byggbranschen.

Forcit Explosives har produktionsanläggningar i 
Hangö, Vihtavuori och Kemi. Genom ett omfattande 
servicenätverk når vi de nordiska länderna och vid 
behov i begränsad utsträckning andra internationella 
destinationer.  Forcit Explosives är tillsammans med 
branschens intresseorganisationer aktivt med och utvecklar 
brytningsbranschen och utbildar framtidens experter. 

NÄRA KUNDEN

Forcit Explosives verksamhets målsättning är att erbjuda 
kunderna högkvalitativa laddningslösningar. Företagets 
mångsidiga produktsortiment kompletteras med laddnings-, 
transport- och lagertjänster. Distributionsnätverkets 
omfattning, liksom flexibel kundservice, gör det möjligt för 
Forcit att vara nära kunden var och när som helst. Dessutom 
ger Forcits egna tekniska rådgivare kunderna teknisk 
rådgivning om användning av produkterna t.o.m. på plats 
vid behov. 

TEKNOLOGIEXPERT

Kontinuerlig produktutveckling, stark professionalism 
och modern teknologi garanterar ett högkvalitativt 
produktsortiment. Forcits nya generation av intelligenta 
högteknologiska laddningssystem är välkända runtom i 
världen.

MILJÖPÅVERKNINGAR

Forcit har sedan år 1992 åtagit sig att följa kraven i 
programmet Responsible Care för kontinuerlig förbättring av 
verksamheten. Den bästa tillgängliga tekniken används för 
att minimera utsläpp och avfall från alla verksamhetsställen 
och i olika aktiviteter. 

Vårt miljösystem har beviljats ISO 14001-certifikatet. Den 
internationella standarden hjälper organisationer både att 
förbättra nivån av sitt miljöskydd och att visa god hantering 
av sina miljöfrågor.
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ANFO
ANFOr baserar sig på en blandning av 
prillad ammoniumnitrat och brännolja. Med 
tillsatsämnen kan ANFO också användas 
i fuktiga förhållanden eller i uppåtgående 
hål.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

ANFOr är sprängämnen för massbrytning som används 
som pipladdningar vid dagbrottsbrytningar samt 
i tunnelbrytningar. Fyra olika kvaliteter av ANFO 
har utvecklats för att passa olika förhållanden och 
användningsändamål. 

ANFO är avsedd att användas i torra borrhål. Det är 
inte vattentåligt, så det kan inte användas i fuktiga hål. 
ANFO 800 har lättare densitet än ANFO, därför är även 
laddningsgraden lägre.

AHTI-ANFO tål fukt ganska väl. Ahti-ANFO kan laddas 
i fuktiga hål när vattnet har blåsts bort från hålen före 
laddningen. 

PITO-ANFO är avsett för laddning av uppåtgående hål.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED ANFO:

• Förmånlig

• Säker

• Snabb att ladda

• Kan även laddas med en laddapparat

Egenskap ANFO ANFO 800 AHTI-ANFO PITO-ANFO

Sprängämnets densitet 1)  0,88 kg/dm3 0,80 kg/dm3 0,90 kg/dm3 0,77 kg/dm3

Detonationshastighet 2) 3000–3500 m/s 3000–3500 m/s 3000–3500 m/s 3000–3500 m/s

Gasvolym 3) 1052 dm³/kg 1052 dm³/kg 995 dm³/kg 1103 dm³/kg

Borrhålets diameter, min. 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm

Detonationsenergi 3) 4,00 MJ/kg 3,9 MJ/kg 3,8 MJ/kg 3,5 MJ/kg

Syrebalans + 0 % + 0 % -0,7 % -8,8 %

Överslag 2) 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Vattenresistens - - Kortfristigt -

Styrka/viktenhet (S) 4) 1,00 0,99 0,95 0,92

Relativ styrka/viktenhet (RWS) 5) 113 100 100 93

Relativ styrka/volymenhet (RBS) 5) 124 100 112 90

Hållbarhet 6 mån. 6 mån. 6 mån. 6 mån.

Tändning med sprängkapselförstärkare, 
storlek min.

25 g 25 g 25 g 25 g

Förpackningar

Namn
Transportför-

packning
Förpackningss-

torlek (kg)
Nettovikt (kg)/

pall
Botten är märkt 

med färg

ANFO Plastsäck 20 kg 1000 kg Genomskinlig

ANFO Storsäck 500 kg 500 kg -

ANFO Storsäck 750 kg 750 kg -

ANFO 800 Plastsäck 25 kg 1000 kg Orange

ANFO 800 Storsäck 750 kg 750 kg -

AHTI-ANFO Plastsäck 20 kg 1000 kg Blå

PITO-ANFO Plastsäck 20 kg   800 kg Grön

1) Densiteten har mätts med en laboratoriemetod, i borrhålet beror densiteten på bland annat laddningsmetoden 
2) I ett stålrör, i fritt utrymme 
3) Explo5 (NTP), teoretisk 
4) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid NTP-förhållanden.
5) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa volymstyr-
ka.

HANDELSNAMN:

UN-NUMMER:

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

ANFO, ANFO 800, AHTI-ANFO, PITO-ANFO

0082

SPRÄNGÄMNEN, TYP B

1.1 D

CE 0589 (BAM, GERMANY)

PVTT 060/01, PVTT061/01, PVTT063/01, PVTT064/01
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De tekniska data som anges i det här 
dokumentet är av informationskaraktär och 
kan ändras utan föregående meddelande.  
Forcit ersätter inga skador som uppstår 
till följd av att data i det här dokumentet 
har använts.

LAGER- OCH VÄDERBESTÄNDIGHET

Den lämpligaste lagringstemperaturen för ANFOr är 
-25 °C ... + 30 °C. Användningstiden för produkterna 
är 6 månader från tillverkningsdatum, om produkten 
har lagrats vid en lämplig lagringstemperatur och 
på ett torrt ställe. Vid lagring och förvaring ska stora 
temperaturvariationer undvikas. Vid långvarig lagring av 
produkten vid en temperatur som är lägre eller högre än 
den lämpliga lagringstemperaturen försämras produktens 
långtidsstabilitet och tändningsförmåga och tiden för 
hållbarhet förkortas.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH SÄKERHET VID 
HANTERING

ANFOr är sprängämnen av bulktyp som kan vara föremål för 
nationella begränsningar. 

ANFOr kräver en sprängkapselförstärkare för att tändas med 
säkerhet. Lämpliga sprängkapselförstärkare är bland annat 
Fordyn, Kemix A och Forprime 25 (vid ortladdning). 

ANFOr kan laddas antingen genom att hälla från en säck 
eller med en laddningsapparat. PITO-ANFO måste alltid 
laddas med en laddningsapparat. Det rekommenderas 
också att använda en laddningsapparat vid laddning av 
AHTI-ANFO. Vid laddning med en laddningsapparat ökar 
laddningsdensiteten. Användning av ANFOr rekommenderas 
inte under våta förhållanden. Hudkontakt bör undvikas 
genom att använda skyddshandskar. ANFO som utvecklats 
för speciella ändamål innehåller små mängder ofarliga 
tillsatsämnen. 

ANFOr tillverkade av Forcit är CE-godkända produkter.  
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KEMIITTI 510 
Kemiitti 510 är ett emulsionssprängämne 
med ammoniumnitratprillor (0–30 %)
som tillsats som måste känsliggöras 
kemiskt från emulsionsmatrisen vid 
laddningsstället. Produkten tillverkas i 
ett laddningsfordon som transporterar 
råvarorna och blandar dem vid 
laddningsplatsen. Efter blandning av 
produkten pumpas produkten direkt in i 
borrhålet med hjälp av en slang, där den 
känsliggörs till ett helt färdigt sprängämne 
inom 10 till 30 minuter efter laddning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Kemiitti 510 är lämplig för alla typer av dagbrottsbrytning av 
berg, speciellt när snabb laddning och/eller god vattentålig-
het krävs. Formen är fetaktig och färgen är vit eller gulaktig. 
Med hänsyn till kapaciteten hos råvarutankarna är det möj-
ligt för fordonet att producera 12–14 ton färdigt sprängämne. 
Användningen av Kemiitti 510 måste följa lokala myndigets-
bestämmelser.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED KEMIITTI 510

• Fungerar pålitligt i både torra och våta spränghål.

• Tränger bort vattnet som finns i hålen.

• Densiteten kan justeras för att passa platsens förhållan-
den.

• Vid korrekt användning är miljöpåverkan minimal.

• Förvaring och hantering av sprängämnen på arbetsplat-
sen minskar. 

• Endast den mängd produkt som behövs levereras till 
destinationen.

LAGRING OCH VÄDERBESTÄNDIGHET

Det är förbjudet att tillverka produkten för förvaring. Ke-
miitti 510 pumpas direkt in i borrhålet, där den kvarstår vid 
behov i 3 månader från laddningsdatumet och bibehåller 
sina ursprungliga egenskaper. Produkten är nästan olöslig i 
vatten och tål väderförhållanden ända ner till -25 ºC.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH SÄKERHET VID 
HANTERING

Kemiitti 510 är lämplig för användning under alla förhållan-
den med ett borrhål understigande 30 m. Både en spräng-
kapsel samt en detonator med en detonationshastighet på 
mer än 4800 m/s (t.ex. Fordyn- eller Kemix-patroner med 
en diameter på mer än 40 mm) bör användas för att tända 
Kemiitti 510. Detonerande stubin skall ej användas tillsam-
mans med emulsion.

På byggarbetsplatsen måste laddaren se till att bottende-
tonatorerna dras åt in i emulsionen genom att försiktigt dra 
i sprängkapselledarna. Laddaren måste också se till att 
produkten får tid att gasa under den tid som krävs innan för-
laddning. Vid användning av ytdetonatorer måste de pressas 
in i emulsionen med laddkäpp.

Även om vi använder så oskadliga kemikalier som möjligt 
som råvaror för Kemiitti 510, rekommenderar vi att använda 
skyddshandskar lämpliga för arbetet för att undvika hud-
kontakt.

Vid all hantering bör observeras att produkten är ett 
sprängämne som vid felanvändning kan explodera och leda 
till katastrofala följder. Alla bestämmelser gällande hante-
ring och användning av sprängämnen måste följas. Lokala 
bestämmelser och tillverkarens anvisningar måste följas vid 
bortskaffande av produkten.

Egenskap Kemiitti 510

Sprängämnets densitet 1) 0,85–1,25 kg/dm³ 

Detonationshastighet 4200–5500 m/s 

Överslag - 

Gasvolym 2) 1113 dm³/kg 

Borrhålsdiameter min. 64 mm 

Borrhålets längd max. 30 m 

Detonationsenergi 2) 3,1 MJ/kg 

Syrebalans 2) -3,5 % 

Detonationstryck 2) 7,3 GPa 

Detonationstemperatur 2) 2292 K 

Egenskap Kemiitti 510

Maximalt användningsdjup i 
vatten 5) - 

S (styrka/viktenhet) 3) 0,82 

RWS (styrka/viktenhet) 4) 87–107 

RBS (styrka/volymenhet) 4) 93–167 

Användningstemperatur min - 25 ºC 

Lagringstemperatur - 

Hållbarhet -

Maximitid från laddning till 
sprängning 

90 d

Tändning med sprängkapsel - 

Tändning med stubin - 

Tändning med 
sprängkapselförstärkare

Detonationshastighet minst 
4800 m/s

1) Densiteten ökar enligt borrhålets djup
2) Explo5, teoretisk (NTP, densitet 1,0 kg/dm3) 
3) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid NTP-förhållanden.
4) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa volymstyr-
ka.
5) Undantränger vatten

HANDELSNAMN:

UN-NUMMER:

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

KEMIITTI 510

0241

SPRÄNGÄMNEN, TYP B 
1.1 D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

PVTT 115/03
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De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.
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KEMIITTI 610 
Kemiitti 610 är ett emulsionssprängämne 
med ammoniumnitratprillor (10–30 %)
som tillsats som måste känsliggöras 
kemiskt från emulsionsmatrisen 
vid laddningsstället och som vid 
laddningsstället pumpas rakt in i borrhålet 
med hjälp av en slang. Produkten 
känsliggörs i borrhålet till ett helt färdigt 
sprängämne inom 10 till 30 minuter efter 
laddning. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Kemiitti 610 är lämplig för alla typer av dagbrottsbrytning av 
berg, speciellt när snabb laddning och/eller god vattentålig-
het krävs. Formen är fetaktig och färgen är vit eller gulaktig. 
Med hänsyn till kapaciteten hos råvarutankarna är det möj-
ligt för fordonet att producera 12–20 ton färdigt sprängäm-
ne. Användningen av Kemiitti 610 måste följa lokala myndig-
hetsbestämmelser.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED KEMIITTI 610

• Fungerar pålitligt i både torra och våta spränghål.

• Tränger bort vattnet som finns i hålen.

• Densiteten kan justeras för att passa platsens förhållan-
den.

• Vid korrekt användning är miljöpåverkan minimal.

• Förvaring och hantering av sprängämnen på arbetsplat-
sen minskar. 

• Endast den mängd produkt som behövs levereras till 
destinationen.

LAGRING OCH VÄDERBESTÄNDIGHET

Det är förbjudet att tillverka produkten för förvaring. Ke-
miitti 610 pumpas direkt in i borrhålet, där den kvarstår vid 
behov i 3 månader från laddningsdatumet och bibehåller 
sina ursprungliga egenskaper. Produkten är nästan olöslig i 
vatten och tål väderförhållanden ända ner till -25 ºC.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH SÄKERHET VID 
HANTERING

Kemiitti 610 är lämplig för användning under alla förhål-
landen ovan jord med ett borrhål mindre än 30 m. Både en 
sprängkapsel samt en detonator med en detonationshastig-
het på mer än 4800 m/s (t.ex. Fordyn- eller Kemix-patroner 
med en diameter på mer än 40 mm) bör användas för att 
tända Kemiitti 610. Vi rekommenderar inte användning av 
detonerande stubin för att tända detonatorn.

På byggarbetsplatsen måste laddaren se till att bottende-
tonatorerna dras åt in i emulsionen genom att försiktigt 
dra i sprängkapselledarna. Laddaren måste också se till 
att produkten får förgasas under den tid som krävs innan 
förfyllningen sätts på plats. Vid användning av ytdetonatorer 
måste de pressas in i emulsionen med en laddpinne.

Även om vi använder så oskadliga kemikalier som möjligt 
som råvaror för Kemiitti 610, rekommenderar vi att använda 
skyddshandskar lämpliga för arbetet för att undvika hud-
kontakt.

Vid all hantering bör observeras att produkten är ett 
sprängämne som vid felanvändning kan explodera och leda 
till katastrofala följder. Alla bestämmelser gällande hante-
ring och användning av sprängämnen måste följas. Lokala 
bestämmelser och tillverkarens anvisningar måste följas vid 
bortskaffande av produkten.

Egenskap Kemiitti 610

Sprängämnets densitet 1) 0,85–1,25 kg/dm3 

Detonationshastighet 4200–5500 m/s 

Överslag -

Gasvolym 2) 1102 dm3/kg  

Borrhålsdiameter min. 64 mm 

Borrhålets längd max. 30 m 

Detonationsenergi 2) 3,1 MJ/kg 

Syrebalans 2) -1,9 %   

Detonationstryck 2) 7,4 GPa 

Detonationstemperatur 2) 2400 K

Egenskap Kemiitti 610

Maximalt användningsdjup i 
vatten 5) -

S (styrka/viktenhet) 3)  0,86

RWS (styrka/viktenhet) 4) 90–111  

RBS (styrka/volymenhet) 4) 96–174  

Användningstemperatur min - 25 ºC 

Lagringstemperatur -

Hållbarhet -

Maximitid från laddning till 
sprängning 

90 d

Tändning med sprängkapsel -

Tändning med stubin -

Tändning med 
sprängkapselförstärkare

Detonationshastighet minst 
4800 m/s

1) Densiteten ökar enligt borrhålets djup 
2) Explo5, teoretisk (NTP, densitet 1,0 kg/dm3)  
3) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid NTP-förhålland-
en.
4) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa volym-
styrka.
5) Undantränger vatten

HANDELSNAMN:

UN-NUMMER:

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

KEMIITTI 610

0241

SPRÄNGÄMNEN, TYP B 
1.1 D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

PVTT 214/09
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De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.
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KEMIITTI 810 
Kemiitti 810 är ett emulsionssprängämne 
som på laddningsstället måste känsliggö-
ras kemiskt från emulsionsmatrisen 
och laddas genom pumpning.  Produkten 
laddas i borrhål underifrån,
ovanifrån eller i lodrät riktning genom 
att pumpa med en underjordisk 
laddningsapparat. Produkten känsliggörs 
till ett färdigt sprängämne inom 10 till 30 
minuter efter laddning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Kemiitti 810 är mångsidigt lämplig för underjordsbrytning, 
speciellt när snabb laddning och/eller väldigt god vattentå-
lighet krävs. Formen är fetaktig och färgen är vit eller gulak-
tig. Råvarorna (matris och tillsats) i Kemiitti 810 levereras 
till kunden i transportbehållare eller i IBC-förpackningar. 
Användningen av Kemiitti 810 måste följa lokala myndighets-
bestämmelser.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED KEMIITTI 810

• Laddningen är snabb och laddningsgraden kan justeras 
enligt hålet. Detta gör det möjligt att lätta laddningen 
av kanthålen i tunnelprofilen och att kontrollera att den 
brutna ytan hålls intakt. 

• Lämpar sig för både grund- och stenbrottsladdning. 

• Minskar mängden och behovet av sprängämnen som 
lagras på arbetsplatsen.

• Miljöpåverkningarna är små när produkten används på 
rätt sätt.

• Förbättrar arbetshygienen.

LAGRING OCH VÄDERBESTÄNDIGHET

Det är förbjudet att tillverka produkten för förvaring. 
Kemiitti 810 pumpas direkt in i borrhålet, där den kvarstår 
i 3 månader från laddningsdatumet och bibehåller sina 
ursprungliga egenskaper. Råvarorna (matris och tillsats) i 
Kemiitti 810 lagras i de slutna behållare som tillverkaren 
definierat. Produktens viskositet ökar något när tempera-
turen sjunker. Svår köld eller höga temperaturer kan skada 
matrisen. 

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH SÄKERHET VID 
HANTERING

Alla personer som laddar med Kemiitti 810 måste utbildas 
av tillverkaren eller deras representant. För tändning av Ke-
miitti 810 behövs en sprängkapselförstärkare (t.ex. Forprime 
25 g) och en sprängkapsel. Kemiitti 810 kan pumpas direkt i 
vattenhål utan att blåsa hålen. 

Ammoniumnitratet i matrisen reagerar med basiska ämnen 
(t.ex. cement och vattenglas). Reaktionen frigör en skarp 
ammoniaklukt. Matrisen och tillsatsen får under inga om-
ständigheter blandas med andra ämnen eller hanteras med 
smutsiga verktyg. Även om vi använder så oskadliga kemika-
lier som möjligt som råvaror för produkten, rekommenderar 
vi att använda skyddshandskar lämpliga för arbetet för att 
undvika hudkontakt. Vid laddningsarbete rekommenderas 
användning av normal skyddsutrustning. 

Vid all hantering bör observeras att produkten är ett spräng-
ämne som vid felanvändning kan explodera och leda till ka-
tastrofala följder. Alla bestämmelser gällande hantering och 
användning av sprängämnen måste följas. Vid bortskaffande 
av produkt ska lokala föreskrifter följas.

Egenskap Kemiitti 810

Sprängämnets densitet 1) 0,75–1,25 kg/dm3

Detonationshastighet 3000–5000 m/s 

Överslag -

Gasvolym 2) 1121 dm3/kg  

Borrhålsdiameter min. 30 mm 

Borrhålets längd max. 30 m 

Detonationsenergi 2) 3,0 MJ/kg 

Syrebalans 2) -2,8 %   

Detonationstryck 2) 7,3 GPa 

Detonationstemperatur 2) 2197 K

Egenskap Kemiitti 810

Maximalt användningsdjup i 
vatten 5) -

S (styrka/viktenhet) 3) 0,80

RWS (styrka/viktenhet) 4) 80–105  

RBS (styrka/volymenhet) 4) 75–164  

Användningstemperatur + 10 °C … + 50 °C

Lagringstemperatur +10 … +60 °C för matrisen

Hållbarhet 90 d för matrisen

Maximitid från laddning till 
sprängning 

90 d

Tändning med sprängkapsel -

Tändning med stubin -

Tändning med 
sprängkapselförstärkare

Sprängkapselförstärkare bör 
användas, VOD min. 4800 m/s

Specialegenskap Kemiitti 810

Minimiladdning 350 g/m

Förklyftningszon  < 300 mm (minimiladdning)

1) Densiteten ökar enligt borrhålets djup 
2) Explo5, teoretisk (NTP, densitet 1,0 kg/dm3)  
3) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars 
densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en 
idealdetonation vid NTP-förhållanden.
4) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars 
densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en 
idealdetonation vid 100 MPa volymstyrka.
5) Undantränger vatten

HANDELSNAMN:

UN-NUMMER:

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

KEMIITTI 810

0241

SPRÄNGÄMNEN, TYP B 
1.1 D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

PVTT 095/02
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De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.
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MERIKEMIITTI
Merikemiitti är ett aluminiserat emul-
sionssprängämne för undervattensbrytning 
av klass 1.1. Produkten laddas i borrhålet 
genom pumpning med en specialtillverkad 
laddningsapparat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Merikemiitti är särskilt lämpligt för brytning av berg under 
vatten, vilket kräver hög laddningsgrad, snabb laddning 
och en produkt som är mycket tålig både mot vatten och 
hydrostatiskt tryck. Merikemiitti levereras till kunden i 1000 
kg:s IBC-förpackningar av plast, vilka godkänts för användn-
ingsändamålet och vilka underlättar lagring och transport av 
produkten.  

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED MERIKEMIITTI:

• Stor laddningsgrad

• Styrka

• Vattenresistens

• Förbättrar arbetshygienen samt säkerheten vid hante-
ring

• Miljöpåverkningarna är små när produkten används på 
rätt sätt

LAGRING OCH VÄDERBESTÄNDIGHET 

Den optimala lagringstemperaturen för Merikemiitti är -25 
°C ... + 30 °C. Användningstiden för produkten är 6 måna-
der från tillverkningsdatum, om produkten har lagrats vid 
en lämplig temperatur och i torra förhållanden. Vid lagring 
och förvaring ska stora temperaturvariationer undvikas 
eftersom produktens kvalitet kan försämras med tiden. Låg 
temperatur ökar produktens viskositet, vilket kan påverka 
laddningen. Långvarig förvaring av produkten utanför det 
rekommenderade temperaturområdet försämrar produktens 
kvalitet och förkortar hållbarheten. 

Vattenresistensen hos Merikemiitti som lagrats i rätta förhål-
landen är utmärkt och produkten exploderar enligt kraven 
också efter långvarig exponering för vatten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH SÄKERHET VID 
HANTERING

Merikemiitti är ett sprängämne som både överförs från en 
transportbehållare till en laddningsapparat och laddas i 
borrhålet genom pumpning. Det rekommenderas att pum-
pinstruktioner och säkerhetsutrustning granskas noggrant 
med sprängämnestillverkaren innan arbetet påbörjas. De 
nödvändiga laddningsapparaterna måste godkännas av 
myndigheterna.

För tändning av Merikemiitti behövs både en sprängkapsel 
och en detonator (min. 100 g), vars detonationshastighet 
är minst 5000 m/s. Vi rekommenderar inte användning av 
detonerande stubin för att tända detonatorn.

Även om vi använder så oskadliga råvaror som möjligt, 
rekommenderar vi att använda skyddshandskar för att und-
vika hudkontakt. Sprängämne som kommit i kontakt med 
ögonen sköljs bort med en riklig mängd vatten. 

Vid all hantering bör observeras att produkten är ett 
sprängämne som vid felanvändning kan explodera och leda 
till katastrofala följder. Alla bestämmelser gällande hante-
ring och användning av sprängämnen måste följas. 

Egenskap Merikemiitti

Sprängämnets densitet  1,26–1,33 kg/dm3 

Detonationshastighet 5500–6500 m/s 

Överslag -

Gasvolym 1) 929 dm3/kg 

Borrhålsdiameter min. 64 mm 

Borrhålets längd max. -

Detonationsenergi 1) 4,4 MJ/kg 

Syrebalans 1) -14,0 % 

Detonationstryck 1) 12,7 GPa 

Detonationstemperatur 1) 3013 K 

Egenskap Merikemiitti

Maximalt användningsdjup i 
vatten 

50 m 

S (styrka/viktenhet) 2) 1,07 

RWS (styrka/viktenhet) 3) 129–133 

RBS (styrka/volymenhet) 3) 203–221 

Användningstemperatur min -

Lagringstemperatur -25 °C … +30 °C 

Hållbarhet 6 mån.

Maximitid från laddning till 
sprängning 

-

Tändning med sprängkapsel -

Tändning med stubin -

Tändning med 
sprängkapselförstärkare

Min. 100 g detonator, vars 
detonationshastighet är min. 

5000 m/s 

1) Explo5, teoretisk (NTP, densitet 1,3 kg/dm3) 
2) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid NTP-förhållanden.
3) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa 
volymstyrka.

HANDELSNAMN:

UN-NUMMER:

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

MERIKEMIITTI

0241

SPRÄNGÄMNEN, TYP E 

1.1 D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

PVTT 132/04
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De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.
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KEMIX & KEMIX A
Rörladdningar

Kemix A- och Kemix-rörladdningar är 
emulsionsrörladdningar. Kemix-rörladd-
ningar med en diameter på 17 mm tillver-
kas utan aluminium, men alla rörladd-
ningar med en diameter större än denna 
innehåller aluminiumpulver som ökar 
explosionsenergin. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Kemix och Kemix A-rörladdningar är avsedda för alla typer 
av bergbrytning där en exakt mängd sprängämne önskas i 
borrhålet. De är perfekta för silo- och precisionsbrytning i 
både dagbrott och ortdrivning.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED KEMIX-RÖRLADDNING-
AR

• Det går enkelt och snabbt att sammankoppla rören med 
varandra tack vare den utvidgade ändan av röret

• God vatten- och köldtålighet

• Användningsdjup i vatten 80 meter 

LAGRING OCH VÄDERBESTÄNDIGHET

Den lämpligaste lagringstemperaturen för Kemix-rörladd-
ningar är -25 °C ... + 30 °C. Användningstiden för produkten 
är 12 månader från tillverkningsdatum, om produkten har 
lagrats vid en lämplig lagringstemperatur och på ett torrt 
ställe. Vid lagring och förvaring ska stora temperaturvari-
ationer undvikas. Vid långvarig lagring av produkten vid en 
temperatur som är lägre eller högre än den lämpliga lag-
ringstemperaturen försämras produktens långtidsstabilitet 
och tändningsförmåga och tiden för hållbarhet förkortas.

Vattenresistensen hos Kemix-rörladdningar som lagrats i 
rätta förhållanden är utmärkt och produkten exploderar 
felfritt också efter långvarig exponering för vatten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH SÄKERHET VID 
HANTERING

Kemix-rörladdningarna kan tändas med en sprängkapsel 
eller med en detonerande stubin (minst 10 g/m).

Överslaget av emulsionsrörsladdningar är relativt lågt. Vid 
anslutning måste rören pressas noggrant ihop och anslut-
ningen måste vara intakt. Speciellt när du laddar vattenhål, 
se till att inget vatten läcker in i fogen.

Om explosionens framskridande ska säkerställas med en de-
tonerande stubin måste en noggrann slinga av den detone-
rande stubinen göras i varje rör (se bilden). Vid höga vallar 
rekommenderas användning av detonerande stubin. 

 

Även om vi använder så oskadliga kemikalier som möjligt 
som råvaror, rekommenderar vi att använda skyddshandskar 
för att undvika hudkontakt.

Vid all hantering bör observeras att produkten är ett spräng-
ämne som vid felanvändning kan explodera och leda till ka-
tastrofala följder. Alla bestämmelser gällande hantering och 
användning av sprängämnen måste följas. Vid bortskaffande 
av produkt ska lokala föreskrifter följas.

Egenskap Kemix-rörladdning
Ø 17 mm (Ø 51 mm)

Kemix A-rörladdning
Ø 22 mm – 39 mm 

Densitet 0,98–1,08 kg/dm3 1,10–1,15 kg/dm3

Detonationshastighet 3) > 4500 m/s

Ø 22 mm 
Ø 25 mm
Ø 29 mm
Ø 32 mm
Ø 39 mm

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

Överslag 1 cm
Ø 22/25/29 mm 

Ø 32/39 mm
> 2 cm  
> 4 cm

Gasvolym 1) 1036 dm³/kg 990 dm3/kg

Detonationsenergi 1) 3,1 MJ/kg 3,8 MJ/kg

Syrebalans 1) -3,3 % -3,9 %

Maximalt användningsdjup i vatten 
2) 80 m 80 m

Styrka/viktenhet (S) 4) 0,81  0,95

RWS (styrka/viktenhet) 5) 131 156

RBS (styrka/volymenhet) 5) 163 224

Köldtålighet -25 ˚C -25 ˚C

Lagringstemperatur Optimal -25 ˚C ... +30 ˚C Optimal -25 ˚C ... +30 ˚C

Sprängkapselkänslighet, storlek 
min.

ända till -25 ˚C, EN-klass 3/Nr 8 ända till -25 ˚C, EN-klass 3/Nr 8

Detonerande stubin ända till -25 ˚C ända till -25 ˚C

1) Explo5, teoretisk (NTP, densitet 1,2 kg/dm3) 
2) Förutsatt att sprängkapseln fungerar på samma djup
3) Detonationshastigheten beror på sprängämnets densitet, borrhålets 
diameter och inneslutningen. Angivna detonationshastigheter har fastställts i öppet utrymme. 
4) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid NTP-förhållanden.
5) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa 
volymstyrka.

HANDELSNAMN

UN-NUMMER

TRANSPORTNAMN: 

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

KEMIX-RÖRLADDNING, KEMIX A-RÖRLADDNING

0241

SPRÄNGÄMNEN, TYP E

1.1 D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

PVTT 004/99 & PVTT 006/99

Förpackningar

Produkt Ø x Längd (mm) Vikt (g)/st. Antal/kartong
Nettovikt (kg)/

kartong
Bruttovikt (kg)/

kartong
Nettovikt (kg)/pall

Kemix A 
Rörladdning

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 – 
Rörladdning

17 x 1000 220 113 25 26 600

51 x 1000 1) 1980 9 18 18 432
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De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.

1) Specialbeställningsprodukt, ingen utvidgning i ändan av röret 
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KEMIX & KEMIX A

Kemix A är ett patronerat emulsions-
sprängämne med aluminiumtillsats för 
ökad
sprängkraft. På specialbeställning kan pa-
tronerna även fås utan aluminium, varvid 
produktnamnet är Kemix. Aluminiumfria 
Kemix-sprängämnen rekommenderas för 
gruvor där risk för antändning av svavel-
damm föreligger.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Kemix A-patroner kan användas för allehanda brytningsar-
beten både som botten- och pipladdningar, och de lämpar 
sig utmärkt även för underjordsbrytning. Kemix A-patroner 
med en diameter på över 40 millimeter kan användas som 
detonatorer för exempelvis Anfo- och Kemiitti-sprängäm-
nen. Tack vare den utmärkta vattentåligheten och specifika 
vikten lämpar de sig väl för sprängningsarbeten där spräng-
ämnet utsätts för vatten. Kemix A är ett miljövänligt spräng-
ämne som inte är vattenlösligt. Det är även köldtåligt.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED KEMIX-PATRONERNA

• Kan användas som botten- och pipladdning samt deto-
nator

• Fungerar pålitligt i både torra och våta spränghål

• Produkter som känsliggjorts med mikrokulor (Ø 32 ja 36 
mm) kan användas på upp till 80 meters djup i vatten 

LAGER- OCH VÄDERBESTÄNDIGHET

Lämpligaste lagertemperatur för Kemix A är - 25 °C ... + 
30 °C. Produkten kan användas inom 12 månader från till-
verkningsdatumet om produkten har lagrats i rätt tempe-
ratur på ett torrt ställe. Undvik stora temperaturvariationer 
vid lagring och förvaring. Vid långvarig lagring av produkten 
vid en temperatur som är lägre eller högre än den lämpliga 
lagringstemperaturen försämras produktens långtidssta-
bilitet och tändningsförmåga samt tiden för hållbarhet 
förkortas.

Vattentåligheten för Kemix A-patroner som lagrats i rätta 
förhållanden är utmärkt och produkten exploderar felfritt 
också efter långvarig exponering för vatten.

ANVÄNDNING AV PRODUKT OCH SÄKERHET VID HAN-
TERING

Kemix A-patronerna tänds tillförlitligt med sprängkapslar i 
klass EN3. Vi rekommenderar inte användning av detoneran-
de stubin för att tända Kemix A eller säkerställa överslag av 
explosionen.

Kemix A-patronerna kan laddas direkt i vattenhål. Observera 
dock att patronen kan gå sönder när den träffar vattenytan i 
djupa nedåtgående hål med lite vatten på botten. Det finns 
en risk för att sprängämnet inte når ända ner till botten 
eller att laddningen inte är enhetlig. Om det vertikala fallet 
är över 10 meter ökar den ovan beskrivna risken och risken 
gäller i praktiken alla patronerade sprängämnen. I sådana 
fall ska man fästa särskild vikt vid planeringen och utföran-
det av laddningen.

Om avsikten är att använda Kemix A-patroner i en så kallad 
delad laddning, fås råd vid behov via Forcits tekniska kund-
tjänst. Vid användning av delad laddning kan den laddning 
som exploderar först orsaka en tryckstöt som försvagar 
explosionsegenskaperna hos den laddning som exploderar 
efteråt. Detta händer till exempel om mellanfyllningen inte 
håller.

Även om vi använder så oskadliga kemikalier som möjligt 
som råvaror, rekommenderar vi att använda skyddshandskar 
för att undvika hudkontakt.

Observera vid all användning att produkten är ett sprängäm-
ne, som fel behandlat kan explodera med förödande konse-
kvenser. Alla bestämmelser om hantering och användning av 
sprängämnen måste iakttas. Vid bortskaffande av produkt 
ska lokala föreskrifter följas.

Egenskap Kemix A Kemix (specialprodukt)

Sprängämnets densitet  1,15–1,20 kg/dm3 1,15–1,20 kg/dm3

Detonationshastighet 3) 4600–5600 m/s > 4800 m/s

Överslag
Ø32 mm:

Ø36 mm … Ø90 mm:
2 cm

≥ 4 cm
Ø32 mm:

Ø36 mm … Ø90 mm: 
> 2 cm  
≥ 4 cm

Gasvolym 1) 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

Detonationsenergi 1) 3,6 MJ/kg 2,8–2,9 MJ/kg

Syrebalans 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 %

Detonationstemperatur 2593–2607 K N/A

Maximalt användningsdjup i vatten 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

S (styrka/viktenhet) 4) 0,92 0,76

RWS (styrka/viktenhet) 5) 116 102

RBS (styrka/volymenhet) 5) 174 154

Användningstemperatur min -25 ˚C -25 ˚C

Lagringstemperatur Idealisk -25 ˚C ... +30 ˚C Idealisk -25 ˚C ... +30 ˚C

Hållbarhet 12 mån. 12 mån.

Tändning med sprängkapsel, storlek 
min

EN-klass 3/Nr 8 EN-klass 3/Nr 8

Tändning med stubin Rekommenderas ej Rekommenderas ej

1) Explo5, teoretisk (NTP, densitet 1,2 kg/dm3)
2) Förutsatt att sprängkapseln fungerar på samma djup
3) Detonationshastigheten beror på sprängämnets densitet, borrhålets diameter och inneslutning. Angivna detonationshastigheter har fastställts i öppet utrymme.
4) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid NTP-förhållanden.
5) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa 
volymstyrka.

HANDELSNAMN

UN-NUMMER

TRANSPORTNAMN: 

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

KEMIX, KEMIX A

0241

SPRÄNGÄMNEN, TYP E

1.1 D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

PVTT 003/99 & PVTT 005/99

Förpackningar

Produkt Ø x längd (mm) Vikt (g)/st. Antal/kartong Nettovikt (kg)/kartong Nettovikt (kg)/pall

Kemix A-patron 32 x 530 530 47 25,0 750,0

36 x 530 670 37 25,0 750,0

40 x 530 830 30 25,0 750,0

50 x 530 1250 20 25,0 750,0

55 x 530 1560 16 25,0 750,0

60 x 530 1800 14 25,0 750,0

70 x 530 2500 10 25,0 750,0

90 x 530 4200 6 25,0 750,0
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De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.

Patroner
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FORDYN
Fordyn-dynamit är ett gelatinsprängämne 
som innehåller bland annat nitroglykol och 
ammoniumnitrat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Fordyn är lämplig för alla typer av sprängarbete i alla nor-
mala förhållanden. På grund av sina egenskaper används 
den särskilt vid undervattenssprängning, som botten-
laddning vid ovanjordssprängningar, kanalsprängning och 
sprängning inom bebyggda områden. På grund av sin höga 
detonationshastighet är Fordyn-patroner med Ø 43 mm och 
större lämpliga detonatorer för sprängämnen av bulktyp 
såsom Anfo och Kemiitti. Eftersom Fordyn kan portioneras 
exakt lämpar den sig även för sprängarbeten där man behö-
ver mycket små mängder sprängämne.

FRÄMSTA FÖRDELAR MED FORDYN:

• Är lämplig för alla typer av sprängningsarbete som bot-
tenladdning, pipladdning och detonator.

• På grund av sin formbarhet kan såväl små laddningar 
som kraftig viktstyrka genomföras.

• Bra vattenresistens (2–3 dygn).

• Utmärkt laddbarhet i vattenhål.

LAGER- OCH VÄDERBESTÄNDIGHET 

Den lämpligaste lagringstemperaturen för Fordyn är -25 °C - 
+ 30 °C. Användningstiden för produkten är 24 månader från 
tillverkningsdatum, om produkten har lagrats vid en lämplig 
lagringstemperatur och på ett torrt ställe. Undvik stora 
temperaturvariationer vid lagring och förvaring. Vid lång-
varig lagring av produkten vid en temperatur som är lägre 
eller högre än den lämpliga lagringstemperaturen försämras 
produktens långtidsstabilitet och tändningsförmåga samt 
tiden för hållbarhet förkortas.

ANVÄNDNING AV PRODUKT OCH SÄKERHET VID HAN-
TERING

De viktigaste användningsområdena för Fordyn är under-
vattenssprängningar ända till ett djup på 25 meter samt 
bottenladdningar och detonatorer vid ovanjordssprängning-
ar. Fordyn är ett formbart (plastiskt) sprängämne som ger 
en kraftig sprängeffekt i det använda laddningsutrymmet. 

Fordyn-patronen får fällas in i ett borrhål om håldjupet 
inte överstiger 30 meter. Om patronens diameter är nästan 
densamma som borrhålets diameter får patronen fällas i ett 
högst 50 meter djupt hål. En patron som används som en 
detonator måste dock alltid sänkas försiktigt med hjälp av 
stubintråd eller en annan typ av tråd.

Fordyn är en CE-godkänd produkt som uppfyller EU-direkti-
vens säkerhetsföreskrifter. 

Nitroglykolen som finns i Fordyn kan förorsaka huvudvärk 
och sänka blodtrycket vid hudkontakt eller vid inandning. 
Hudkontakt bör undvikas genom att använda skyddshand-
skar.

Vid all hantering bör observeras att produkten är ett 
sprängämne som kan vid felanvändning explodera och leda 
till katastrofala följder. Alla bestämmelser gällande hante-
ring och användning av sprängämnen måste följas. Lokala 
bestämmelser måste följas vid bortskaffande av produkten.

HANDELSNAMN

UN-NUMMER

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

FORDYN

0082

SPRÄNGÄMNEN, TYP A 

 1.1 D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

0589.EXP.2332/18

Egenskaper Fordyn

Densitet 1,45–1,55 kg/dm³

Detonationshastighet (VOD) 3) 2300–6200 m/s

Överslag 2–10 cm

Gasvolym 1) 961 dm3/kg

Detonationsenergi 1) 4,4 MJ/kg

Syrebalans 1) + 4,4 %

Användningsdjup i vatten 2) 25 m

S (styrka/viktenhet) 4) 1,08

RWS (styrka/viktenhet) 5) 147

RBS (styrka/volymenhet) 5) 276

Användningstemperatur - 25 °C … + 40 °C

Lagringstemperatur - 25 °C … + 30 °C

Hållbarhet 24 mån.

Tändning med sprängkapsel, storlek 
min

EN-klass 3/Nr 8

Tändning med stubin, storlek min 5 g/m

1) Explo5, teoretisk (NTP)
2) Förutsatt att sprängkapseln fungerar på samma djup
3) Detonationshastigheten beror på sprängämnets densitet, borrhålets diameter och inneslutning. Angivna detonationshastigheter har fastställts i öppet utrymme.
4) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid NTP-
förhållanden.
5) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa 
volymstyrka.

Obs! Vikten på en enskild patron kan variera inom den tillåtna densitetsvariationen, men vikten i lådan är ändå alltid 25 kg ± 0,5 kg 

Förpackningar

Namn Ø x längd (mm) Vikt (g)/st. Nettovikt (kg)/kartong Nettovikt (kg)/pall

Fordyn-
papperspatron

25 x 380 ca 250 25 1000

29 x 380 ca 350 25 1000

35 x 380 ca 500 25 1000

Fordyn-
plastpatron

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

De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.
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FORPRIME 25
Forprime 25 är en klenhålsprimer som 
är avsedd för tunneldrift och annan un-
derjordsbrytning tillsammans med bulk-
sprängämnen. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Forprime 25 används i regel vid ortdrivning som sprängkap-
selförstärkare för emulsionssprängämnen och ANFO, då man 
laddar med laddapparat. Produkten innehåller pentrit- och 
hexogenbaserad (PETN och RDX) blå massa. Den plastiska 
massan är i praktiken olöslig i vatten och den har patrone-
rats i polypropenrör. Forprime 25-röret är ljusgrönt och det 
kan vid behov förses med en ändplugg, som även fungerar 
som sprängkapselhållare.  

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED FORPRIME 25:

• Säkerhet 

• Bra vattenresistens 

• Massan har rätt mjukhet över ett stort temperaturinter-
vall

• Sprängkapseländen kan förses med en genomtryckbar 
plugg

LAGER- OCH VÄDERBESTÄNDIGHET 

Forprime 25-sprängmassan har utmärkt köld- och vattentå-
lighet. 

Den lämpligaste lagringstemperaturen för Forprime 25 är -25 
°C - + 30 °C. Användningstiden för produkten är 24 månader 
från tillverkningsdatum, om produkten har lagrats vid en 
lämplig lagringstemperatur och på ett torrt ställe. Vid lång-
varig lagring av produkten vid en temperatur som är lägre 
eller högre än den lämpliga lagringstemperaturen försämras 
produktens långtidsstabilitet och tändningsförmåga samt 
tiden för hållbarhet förkortas.

ANVÄNDNING AV PRODUKT OCH SÄKERHET VID HAN-
TERING

Forprime 25-detonatorn är mycket säker att hantera, 
eftersom massan är okänslig. Av samma orsak exploderar 
produkten som sådan i fritt utrymme säkert endast framför 
sprängkapseln, och det får inte bli någon luftficka mellan 
sprängkapseln och massan, framför allt om fickan kan fyllas 
av vatten. Uppkomsten av luftfickor kan förebyggas genom 
att placera sprängkapseln noggrant på plats precis innan 
detonatorn placeras i borrhålet. För att underlätta ladd-
ningsarbetet har röret märkts med läget för sprängkapselns 
botten.

Hudkontakt bör undvikas genom att använda skyddshand-
skar. 

Vid all hantering bör observeras att produkten är ett 
sprängämne som kan vid felanvändning explodera och leda 
till katastrofala följder. Alla bestämmelser gällande hante-
ring och användning av sprängämnen måste följas. Lokala 
bestämmelser måste följas vid bortskaffande av produkten.

HANDELSNAMN

UN-NUMMER

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

FORPRIME 25

0042

DETONATORER, UTAN SPRÄNGKAPSEL 

 1.1D

CE0589 (BAM, TYSKLAND)

0589.EXP.0495/18

Egenskap Forprime 25

Densitet 1,47 kg/dm³

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

Gasvolym 2) 726 dm³/kg

Detonationsenergi 2) 4,0 MJ/kg

Detonationstryck 2) 144 kBar

Användningstemperatur - 20 °C ... + 40 °C

Lagringstemperatur - 25 °C ... + 30 °C

Hållbarhet 24 mån.

Tändning med sprängkapsel, storlek 
min

EN-klass 3/Nr 8

Förpackningar

Namn Ø x längd (mm) Sprängämne (g)/st. Antal/kartong
Nettovikt (kg)/kar-

tong
Bruttovikt (kg)/

kartong

Forprime 25 15 x 150 ca 25 500 12,5 14

1) I fritt utrymme 

2) Explo5 (NTP), teoretiskt

De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

K-rörladdningar används för stenbrott och för andra ända-
mål som kräver precision och mycket lätt laddning. 

F-rörladdningens huvudsakliga användningsområde är vid 
slät- och precisionsbrytning,  men den kan också användas 
vid ovanjords- och tunnelbrytningar som kräver precision 
och lätta laddningar. Då brytningen av slätsprängningsraden 
utförs med F-rörladdningar, blir bergytans struktur möjligast 
hel och följer den planerade geometrin.

Rören (Ø 17mm) kan utrustas med skarv- och spärrhylsor, 
som centrerar rören i borrhålen och hindrar dem från att 
tryckas/dras upp ur hålet vid  sprängningen. Kring de cen-
trerade rören bildas en jämntjock luftvolym som minimerar 
krosszonen kring borrhålet.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED F- OCH K-RÖRLADD-
NINGAR:

• Lätt och standard densitet

• Spärrhylsan centrerar röret i hålet (Ø 17mm rörladd-
ningar)

• Brytningsresultatet blir jämnt och exakt

• Mindre förbrukning av betong när man gjuter direkt mot 
bergytan

• Mindre fara för fallande stenar i skärningar och tunnlar

• Minskar skrotnings- och förstärkningsarbete av väggar 
och tak

• Mindre strömningsmotstånd för vattnet i vatten- och 
avloppstunnlar

• Förlänger bergsstrukturens säkra användningstid

LAGER- OCH VÄDERBESTÄNDIGHET 

Den lämpligaste lagringstemperaturen för F- och K-rörladd-
ningar är -25 °C - + 30 °C. Användningstiden för produkten 
är 24 månader från tillverkningsdatum, om produkten har 
lagrats vid en lämplig lagringstemperatur och på ett torrt 
ställe. Undvik stora temperaturvariationer vid lagring och 
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F- & K-RÖRLADDNING
F- och K-rörladdningarna  har en 
pulverliknande massa som innehåller 
nitroglykol och kiselgur och de är 
förpackade i polypropenrör.

HANDELSNAMN

UN-NUMMER

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

F-RÖRLADDNING, K-RÖRLADDNING

0081

SPRÄNGÄMNEN, TYP A 
1.1D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

PVTEKNTL 027/00, PVTEKNTL 024/00

Egenskap F-rörladdning K-rörladdning

Sprängämnets densitet 1,00–1,15 kg/dm 0,95–1,05 kg/dm³

Detonationshastighet 1) 2200–2700 m/s 1800–2100 m/s

Överslag 1) 5–10 cm 2–5 cm

Detonationsenergi 2) 2,0 MJ/kg 0,7 MJ/kg

Gasvolym (NTP) 2) 413 dm³/kg 223 dm³/kg

S (styrka/viktenhet) 3) 0,48 0,17

RWS (styrka/viktenhet) 4) 80 28

RBS (styrka/volymenhet) 4) 110 35

Användningstemperatur - 25 °C ... + 40 °C - 25 °C ... + 40 °C

Lagringstemperatur - 20 °C ... + 30 °C - 20 °C ... + 30 °C

Hållbarhet 24 mån. 24 mån.

Tändning med sprängkapsel, storlek min EN-klass 3/Nr 8 EN-klass 3/Nr 8

Tändning med stubin, storlek min 5 g 10 g

Förpackningar

Benämning Ø x längd (mm) Vikt (g)/st.
Antal/kar-

tong
Nettovikt 

(kg)/kartong
Nettovikt (kg)/

pall
K-RÖRLADDNING 17 x 500 ca 100 150 15 450

F-RÖRLADDNING 17 x 500 100 150 15 450

22 x 500 167 100 19 567

1) I fritt utrymme
2) Explo5, teoretisk (NTP)
3) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,9 g/cm3 och detonationsenergi 4,00 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid NTP-förhållanden.
4) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa 
volymstyrka.

De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.

förvaring. Vid långvarig lagring av produkten vid en tempe-
ratur som är lägre eller högre än den lämpliga lagringstem-
peraturen försämras produktens egenskaper och tiden för 
hållbarhet förkortas.

ANVÄNDNING AV PRODUKT OCH SÄKERHET VID HAN-
TERING

Med K-rörladdningar ska detonerande stubin (10 g PETN/m) 
användas, för att explosionen säkert ska slå över. Den deto-
nerande stubinen lindas kring rörladdningskedjan och knyts 
fast i varje rör med dubbelt halvslag och ändarna tejpas 
fast vid det första och sista röret. K-rörladdningarna tänds 
i regel med detonerande stubin så att flera intilliggande hål 
sprängs momentant. På det här sättet blir brytningsresulta-
tet bättre. 

För att säkerställa att explosionen slår över kan man med 
F-rörladdningar vid behov använda detonerande stubin (≥ 
5 g PETN/m). Stubinen fästs på samma sätt som för K-rör-
laddningar.

F- och K-rörladdningsmassorna är inte helt vattenresisten-
ta, så vi rekommenderar inte att de används vid mycket 
våta brytningar. 

Nitroglykolen som finns i F- och K-rörladdningarna kan 
förorsaka huvudvärk och sänka blodtrycket vid hudkontakt 
eller vid inandning. Hudkontakt bör undvikas genom att 
använda skyddshandskar. 

Vid all hantering bör observeras att produkten är ett 
sprängämne som kan vid felanvändning explodera och leda 
till katastrofala följder. Alla bestämmelser gällande hante-
ring och användning av sprängämnen måste följas. Lokala 
bestämmelser måste följas vid bortskaffande av produkten.
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PENO C
PENO C är ett högeffektivt, plastiskt 
sprängämne. PENO C lämpar sig framför 
allt för rivningssprängning av stål- och be-
tongkonstruktioner.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

PENO C är ett plastiskt markeringsfärg för civilt bruk. Det 
innehåller cirka 85 % pentrit och ett internationellt god-
känt markeringsfärg. Produkten är gulaktig och bevarar sin 
plastiska egenskap över ett stort temperaturintervall. PENO 
C lämpar sig framför allt för rivningssprängning av stål- och 
betongkonstruktioner. Det kan även användas som volym 
för röjnings- och skärningsladdningar. Tack vare den goda 
vattenbeständigheten kan produkten användas för under-
vattenssprängningar. Vid testanvändning uppfyller PENO C 
kraven på standardbooster i EN 13631-12. 

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED PENO C:

• Effektivitet

• Plastisk över ett stort temperaturintervall 

• Bra vattenresistens 

LAGER- OCH VÄDERBESTÄNDIGHET 

Den lämpligaste lagringstemperaturen för PENO C är -25 °C - 
+ 30 °C. Användningstiden för produkten är 24 månader från 
tillverkningsdatum, om produkten har lagrats vid en lämplig 
lagringstemperatur och på ett torrt ställe. Undvik stora 
temperaturvariationer vid lagring och förvaring. Vid lång-
varig lagring av produkten vid en temperatur som är lägre 
eller högre än den lämpliga lagringstemperaturen försämras 
produktens långtidsstabilitet och tändningsförmåga samt 
tiden för hållbarhet förkortas.

Produkten har utmärkt köld- och vattentålighet.

ANVÄNDNING AV PRODUKT OCH SÄKERHET VID HAN-
TERING

PENO C är en CE-godkänd produkt. 

Hudkontakt bör undvikas genom att använda skyddshand-
skar. Rök inte och hantera inte sprängämnen i närheten av 
öppen eld. Så få människor som möjligt bör delta i hante-
ringen av sprängämnen. Lämna inte sprängämnen framme 
utan övervakning. 

PENO C är en massa som är lätt att forma och den har funk-
tionsprövats enligt STANAG 4370 (- 46 °C … + 71 °C). I kalla 
förhållanden kan massan vara styv, men temperaturen kan 
höjas för hand eller genom att föra in produkten i ett varmt 
utrymme.

HANDELSNAMN

UN-NUMMER

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

PENO C

0084

SPRÄNGÄMNEN, TYP D

 1.1D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

0589.EXP.0970/18

Egenskap PENO C

Densitet 1,52–1,57 kg/dm³

Detonationshastighet      7 500–8 000 m/s

Gasvolym 1) 784 dm3/kg

Detonationsenergi 1) 4,8 MJ/kg

Detonationstryck 1) 200 kBar

Vattenresistens, djup 2) 30 m

RWS (styrka/viktenhet) 3) 155

RBS (styrka/volymenhet) 3) 301

Användningstemperatur - 30 °C … + 40 °C

Lagringstemperatur - 25 °C … + 30 °C

Hållbarhet 24 mån.

Tändning med sprängkapsel, storlek 
min

EN-klass 3/Nr 8

Förpackningar

Benämning
Förpackningsstorlek 

(mm)
Vikt (g)/förpackning Nettovikt (kg)/kartong

PENO C-
plastlåda

100 x 60 x 30 250 g 6        

PENO C-
plywoodlåda

100 x 60 x 30 250 g 17,5

1) Explo5, teoretisk (NTP)
2) Förutsatt att sprängkapseln fungerar på samma djup
3) Beräkningsgrunden för den relativa energieffektiviteten (REE) är ANFO, vars densitet är 0,8 g/cm3 och detonationsenergi 2,3 MJ/kg. Beräkningen baseras på en idealdetonation vid 100 MPa 
volymstyrka.

De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.
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HANDELSNAMN

UN-NUMMER

TRANSPORTNAMN:

KLASS:

NOTIFIED BODY:

EU-TYPGODKÄNNANDEINTYG:

F-CORD 10, F-CORD 10T

0065

STUBIN, DETONERANDE, BÖJLIG

1.1D

CE 0589 (BAM, TYSKLAND)

PVTT 028/00, PVTT 029/00

F-CORD 10
F-cord 10 är en böjbar, plastbeklädd 
detonerande stubin. Sprängämnet i 
stubinen är pentrit (PETN). Beklädnaden 
är PVC och i F-Cord 10T-stubinen används 
miljövänligare termoplast. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH LÄMPLIGHET

Detonerande stubin används bl.a. vid stenbrott samt 
precisions- och slätbrytning, när man vill att flera hål skall 
detonera momentant. Ofta använder man vid sådana 
arbeten även så lätt laddning att detonationen inte slår över 
och fortsätter utan detonerande stubin. Vid stenbrott sotar 
F-Cord 10T med termoplastbeläggning mindre, men den är 
aningen styvare än F-Cord 10 med PVC-beläggning. 

Detonerande stubin används vid ovanjordsbrytning och 
andra sprängningar för att säkerställa att sprängningen 
fortskrider. Då måste man se till att den detonerande 
stubinen lämpar sig för det avsedda ändamålet.

LAGER- OCH VÄDERBESTÄNDIGHET 

F-Cord 10 har god vattenresistens och håller utmärkt 
lagring, när den förvaras i torrt utrymme vid en 
temperatur på - 25 °C ... + 45 °C. Rekommenderad 
användningstemperatur är - 30 °C ... + 60 °C. 
Användningstiden för produkten är 24 månader från 
tillverkningsdatumet på förpackningen.

ANVÄNDNING AV PRODUKT OCH SÄKERHET VID 
HANTERING

Detonerande stubin är okänslig mot elektriska riskfaktorer 
som åska, frånsett direkt blixtnedslag.

Undvik hudkontakt med sprängämnet i stubintråden.

F-Cord 10 ANVÄNDNING: Kapa den detonerande stubinen 
på en bräda eller ett annat icke-metalliskt underlag med 
en vass kniv. Undvik skavande rörelser och gnistbildning vid 
kapning. Stubinens ändar måste förslutas med tejp direkt 
efter kapning så att PETN inte faller ut och fukt inte kommer 
in i stubinen. Då man tänder flera hål på en gång med 
detonerande stubin bör man fästa tråden i den nedersta 
patronen i varje hål, till exempel med isoleringsband. 
Stubinen som kommer ur hålen sammanfogas med varandra 
med en så kallad ryggtråd, som också är detonerande 
stubin.

Förgreningar: De trådar som går in laddutrymmet ansluts 
till ryggtråden med kopplingar avsedda för detonerande 
stubin eller genom att knyta eller tejpa. Avståndet mellan 
förgreningarna ska vara minst 20 cm. Ryggtråden får inte 
spännas åt för hårt eftersom knycket som uppstår då 
stubinen detonerar kan dra loss sammanfogningen. När man 
tejpar tråden måste man se till att alla sammanfogningar 
följer detonationsriktningen och är minst 10 cm långa.  Vid 
avlindning av stubin från spolen måste man se till att inga 
knutar, öglor, vridningar eller tvära böjar uppstår på tråden. 

Skarvar: Tråden kan skarvas till exempel genom att knyta 
eller tejpa den, varvid sammanfogningen ska vara minst 10 
cm lång.

Användning i våta förhållanden: I våta förhållanden 
måste man se till att den detonerande stubinens ändar 
inte kommer i kontakt med vatten. Om trådänden är våt 
måste laddaren kapa bort den våta delen och bortskaffa 
den exempelvis i det laddutrymme som ska sprängas. Vid 
sammanfogningar ska extra tråd användas så att eventuell 
absorbering av vatten inte under några omständigheter 
sträcker sig ända till sammanfogningen. Om stubinen 
används under vatten ska ändarna förslutas så tätt som 
möjligt.
 
Användning i kalla förhållanden: Vid mycket låga 
användningstemperaturer måste man försäkra sig om 
att knutarna blir tillräckligt spända och att de även hålls 
spända.

Antändning: Den detonerande stubinen tänds med en 
sprängkapsel (≥ EN-klass 3/Nr 8), som tejpas fast vid tråden 
så att kapselns botten blir i detoneringsriktningen och 
kapseln är cirka 20–30 cm från stubinens ände.

Egenskap F-Cord 10

Sprängämnesmängd 10 g/m

Detonationshastighet 7000 m/s

Beläggning Gul plast

Ytterdiameter 5 mm

Driftsäkerhet i kyla till - 30 °C

Förpackningar

Namn Mängd (m)/spole
Mängd (m)/kar-

tong
Nettovikt (kg)/

kartong
Bruttovikt 

(kg)/kartong

F-Cord 10 200 1000 10 26

De tekniska data som anges i det här dokumentet 
är av informationskaraktär och kan ändras utan 
föregående meddelande.  Forcit ersätter inga 
skador som uppstår till följd av att data i det här 
dokumentet har använts.
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