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NITROBOOSTER 10 M
POBUDZACZE WYBUCHOWE



Zastosowanie:

Parametry NITROBOOSTER 10 M

NITROBOOSTER 10 M

Średnica pobudzacza [mm]

Długość pobudzacza [mm]

Masa MW w pobudzaczu [g]

Osłonka pobudzacza

Barwa osłonki pobudzacza

Barwa korków i zaślepki

Przenoszenie detonacji na materiał wybuchowy

Stabliność termiczna

Wodoodporność

 Inicjowanie

15,0±0,6

157 ± 3

10 ± 2

Tworzywo sztuczne (PP lub PE)

Czerwona lub wg ustaleń z odbiorcą

Czarna lub wg ustaleń z odbiorcą

Przenosi detonację na MW o niskiej wrażliwości

48h w temperaturze 75°C

48h przy ciśnieniu do 0,3 Mpa

Dla pewnego zainicjowania pobudzaczy zaleca się stosować 
zapalniki o minimalnej masie pentrytu 0,6 g lub inne środki 
strzałowe o porównywalnej zdolności inicjującej.

Właściwości:

Pakowanie:

Warunki magazynowania:

Warunki stosowania:

Dopuszczenia i klasyfikacja:

Certyfikat CE: Nr 1453.EXP.16.0232

Prawidłowa nazwa przewozowa:

Numer UN:

Klasa:

Kod kwalifikacyjny:

Lont detonujący

0065

1

1.1 D

Pobudzacze wybuchowe NITROBOOSTER 10 M są przeznaczone do stosowania w zakładach górniczych podziemnych 
niewęglowych, zakładach górniczych odkrywkowych oraz do prac konstrukcyjno-inżynieryjnych. Pobudzacze 
NITROBOOSTER 10 M nie mogą być używane w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu. 
Pobudzacze mogą być ładowane do otworów suchych i zawodnionych. Mogą być także używane w wilgotnej atmosferze.

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

www.nitroerg.pl

Najmniejsza energia, przy której zachodzi reakcja rdzenia pentrytowego wynosi 3J.
Najmniejsze obciążenie, przy którym zachodzi reakcja rdzenia pentrytowego wynosi 324 N.

Jednostkowe: wiązki po 10 szt.
Zbiorcze: woreczki PE.
Transportowe: pudła tekturowe zamykane przy użyciu taśmy samoprzylepnej lub taśmy polipropylenowej, układane 
na palecie drewnianej. Ładunek na palecie jest owinięty folią stretch.
Na życzenie odbiorcy dopuszcza się inny sposób pakowania.

Pobudzacze NITROBOOSTER 10 M należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta w zakresie 
temperatur od 0°C do 45°C.
Dopuszczalny okres magazynowania wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

Pobudzacze NITROBOOSTER 10 M mogą być używane w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.
Pobudzacze NITROBOOSTER 10 M mogą być używane w zakresie temperatur od 50°C do 60°C, przy czym 
czas przebywania pobudzaczy wybuchowych w otworach strzałowych nie może przekroczyć 5h.


