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MATERIAŁ WYBUCHOWY EMULSYJNY,
SKALNY,
WODOODPORNY, TERMOODPORNY

EMULINIT 10 MT



Druga lokalizacja działalności:

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

(+48) 32 466 19 00

(+48) 32 466 13 57

nitroerg@nitroerg.pl

NITROERG S.A. 
Plac Alfreda Nobla 1

43-150 Bieruń

(+48) 32 466 21 03

(+48) 32 466 21 00

Zastosowanie:

Parametry Wartość

Bilans tlenowy [%]

Ciepło wybuchu [kJ/kg]

Koncentracja energii [kJ/dm3]

Objętość właściwa gazowych produktów wybuchu [dm3/kg]

Energia właściwa [kJ/kg]

Konsystencja

Średnia gęstość zanabojowania [g/cm3]

RWS [%RDX]

Prędkość detonacji* [m/s]

 Stabilność termiczna w 75°C [h]

0,10

3 459

4 150

865

823

plastyczna

1,20

65

4000 - 5300

48

Temperatura magazynowania: od 0°C do 30°C. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.

Właściwości:

Pakowanie:

Warunki magazynowania:

Warunki stosowania:

Dopuszczenia i klasyfikacja:

Certyfikat CE:

Certyfikat klasyfikacyjny:

Nr 1453.EXP.17.0235

Nr 007/IPO-BW/2018

Prawidłowa nazwa przewozowa:

Typ:  

Numer UN:

Klasa:

Kod kwalifikacyjny:

Materiał wybuchowy, kruszący
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www.nitroerg.pl

EMULINIT 10 MT

EMULINIT 10 MT jest nabojowanym materiałem wybuchowym, uczulanym mikrosferami, przeznaczonym do prac 
w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz w innych specjalistycznych pracach inżynieryjnych jako 
materiał wybuchowy skalny. EMULINIT 10 MT może być stosowany jako materiał wybuchowy skalny do mechanicznego 
ładowania do otworów strzałowych w warunkach wysokiej wilgotności i pod wodą. Wrażliwy na inicjowanie zapalnikiem.
EMULINIT 10 MT nie może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

EMULINIT 10 MT jest produkowany w postaci naboi w otoczkach foliowych lub rurach tworzywowych od średnicy Ø25 
mm. Kolor otoczki zależny od przepisów krajowych. Naboje pakowane są worki PE, a następnie do pudeł tekturowych, 
zamykanych taśmą samoprzylepną. Pudła ułożone są na drewnianej palecie, zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem w trakcie transportu.

Temperatura stosowania: od -15°C do 60°C
EMULINIT 10 MT może być stosowany w warunkach wysokiej wilgotności i pod wodą.
Wodoodporność (głębokość/ czas) : 40 metrów/ 168 godzin

*Prędkość detonacji zależy od warunków w jakich stosowany jest materiał, średnicy ładunku oraz otoczki/ otoczenia, 
w którym się znajduje (np. rura stalowa, otwór strzałowy).


