
EMULEX®  1000UG

EMULEX® 1000UG merupakan 100% handak emulsi, dengan viskositas seperti lemak 
kental dan tahan air yang dirancang untuk peledakan terowongan maupun peledakan 
bawah tanah. EMULEX® 1000UG memiliki tampilan kuning keemasan. Karena 
viskositasnya, dapat diisikan dengan baik ke dalam lubang tembak vertikal maupun 
horizontal karena melekat kuat pada lubang. Campuran AN tidak dimasukkan karena ini 
membantu mengurangi daya ledak serta menjaga dinding/permukaan bawah tanah tetap 
stabil.

Produk ini secara kimiawi dipekakan pada densitas  dengan kisaran 0,9 - 1,25 g/cc yang 
memungkinkan fleksibilitasnya memenuhi ketentuan peledakan. Dengan adanya proses 
kepekaan ini, produk menjadi lebih sensitif terhadap ‘booster’ dan digunakan sebagai 
isian/muatan utama dalam peledakan bawah tanah. Produk ini bekerja luar biasa pada 
lubang tembak yang basah maupun kering-basah dalam proyek terowongan dan bawah 
tanah dengan daya tahan terhadap air yang sangat bagus. Emulsi curah ini  diproduksi dan 
diiisikan ke dalam lubang tembak menggunakan unit pemompaan bawah tanah TK khusus.

Pem’primeran’
Emulsi EMULEX® 1000UG yang sudah peka dapat secara efektif di’primer’dengan  
produk-produk emulsi package seri EMULEX atau ‘booster’pentolit. Diameter ‘booster’ dan 
jumlah total ‘booster’  bervariasi sesuai dengan formasi batuan dan ukuran lubang tembak.

Masa Penyimpanan 
Emulsi EMULEX® 1000UG memiliki masa simpan enam (6) bulan sejak tanggal 
pembuatan, apabila diangkut dan disimpan dalam kondisi ideal.

Ketentuan mengenai Temperatur
Disarankan menggunakan/menyimpan produk pada kisaran temperatur mulai dari 0 hingga 
50°C.

Kondisi Tanah/batuan Reaktifs
EMULEX® 1000UG tidak dirancang untuk penggunaan dalam kondisi tanah/batuan reaktif.

Keterangan mengenai Resiko Pengiriman  
Emulsi Amonium Nitrat , bahan antara untuk bahan peledak
Kelas 5.1, UN3375, PG II
Catatan:  Emulsi yang tidak sensitive.
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Rekomendasi Penggunaan
• Amankan tabung nonel/sinyal saat aktifitas pengisian .

*

**  

VOD tergantung pada densitas produk, diameter serta faktor lainnya.

Nilai energi dihitung menggunakan program komputer berdasarkan  sifat-sifat termodinamika

Densitas Campuran Curah (g/cc)
Diameter Minimum (mm)
Daya Tahan terhadap Air
Kecepatan Ledakan (m/s, perkiraan)*
Pengujian ‘sleep blast’
Energi (MJ/kg)**
Daya ledak volume relatif  (ANFO = 100)

Sifat-sifat Teknis ( Emulex®1000UG emulsi yg ada gas )

Sistem Kepekaan

Larutan Asam
Larutan Bahan pembuat Gas

Larutan asam sitrat yang diencerkan 
Larutan sodium nitrit yang diencerkan

Densitas gas yg dibuat  0,9-1,25 g/cc dalam 30 menit

0.90  - 1.05
40
Sangat bagus
4,000 - 5,000
Minimal 7 hari
3.00
108
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Hubungi perwakilan Austin Powder setempat untuk informasi lebih lanjut.
Pelepasan Jaminan dan Pembatasan Tanggung Jawab
Data yang tercantum dalam Brosur Informasi Produk (PIB) ini didasarkan pada prosedur pengujian produk dari Tenaga Kimia Sdn 
Bhd yang digunakan pada saat penerbitan PIB ini. Spesifikasi, nilai tes, dan informasi di dalamnya merupakan  informasi awal yang 
tidak mengikat dan tidak dijamin keabsahannya; perbedaan data aktual  dapat terjadi karena berbagai kemungkinan (misalnya 
suhu, kelembaban, tekanan). Ketidakakuratan teknis atau kesalahan ketik dan hak untuk mengubah PIB setiap saat tanpa 
pemberitahuan merupakan hal yang dilindungi. Tenaga Kimia Sdn Bhd, anak perusahaan dan distributornya tidak bertanggung 
jawab atas perjanjian, jaminan atau garansi sehubungan dengan kelengkapan, keakuratan, kehandalan, kesesuaian maupun 
ketersediaan produk dan informasi yang terdapat dalam PIB. Segala tanggung jawab atas kerusakan dalam bentuk apa pun 
(seperti kerusakan, kerugian atau biaya pengeluaran baik secara langsung atau tidak langsung, secara kebetulan atau akibat 
konsekuensi tertentu), baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan  PIB ini maupun penggunaan produk merupakan 
pengecualian. Pelanggan (meskipun pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dalam PIB) sepenuhnya bertanggung 
jawab atas cara penggunaan yang benar atas produk-produk yang berpotensi menimbulkan bahaya yang, oleh karenanya, hanya 
dapat digunakan oleh personil terlatih dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi seluruh kaitan hukum antara para pelanggan 
dan Tenaga Kimia Sdn Bhd, maka syarat dan ketentuan umum  mereka (TKSB) (dipersilakan merujuk pada persyaratan penjualan 
standar) yang berlaku.
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