
 

 

 

 

PRODUKTOVÁ INFORMAČNÍ BROŽURA 

Hydromite 1 je náložkovaná emulzní trhavina necitlivá k iniciaci rozbuškou s 

vyšší hustotou, než jakou obvykle mívají typicky náložkované emulzní trhaviny. 

Je vhodný pro použití v lomech a při povrchové těžbě. V kombinaci s emulzními 

trhavinami citlivými k inicializaci rozbuškou (např. Emulex 1 nebo APB) jako 

počinovou náloží lze dosáhnout vynikajících výsledků trhacích pracích při nižších 

nákladech. 

VÝHODY 

 Vysoká energie výbuchu umožňuje větší rozteč vrtu, čímž je umožněn 

hospodárnější odstřel. 

 Minimální vývin toxických výparů. 

 Vynikající propojení ve vrtu, kdy kalibr odpovídá průměru vrtu. 

 Vynikající odolnost proti vodě. 

VLASTNOSTI 
 

Vlastnost Hodnota 

Nominální hustota [g/cm3] 1,25 

Kyslíková bilance [%] (1) +0,1 

Objem plynu [L/kg] (1) 995 

Výbuchové teplo [kJ/kg] (1) 2.870 

RWS [ANFO = 100] (1) 78 

RBS [ANFO = 0,85 g/cm3] (1) 109 

Detonační rychlost [m/s] (2) 

(bez utěsnění) 
5 200 (průměr 65 mm) 

(1) Teoretické hodnoty jsou založeny na modelových výpočtech společnosti Austin, které vychází z ideální 
detonace. Hodnoty, které jsou určeny jinými metodami, se mohou lišit. Pro další informace kontaktujte náš 
prodejní tým. 

(2) Detonační rychlost závisí na použití, průměru a utěsnění. 
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PRODUKTOVÁ INFORMAČNÍ BROŽURA 

STANDARDNÍ VELIKOSTI 
 

Velikost náložky 

[mm] 

Hmotnost náložky 

[kg] 

Hmotnost kartonu 

NEQ [kg] 

65 x 700 3,125 25,0 

75 x 700 3,500 25,0 

Poznámka: Velikost a hmotnost jsou nominální údaje. Z tohoto důvodu existuje možnost odchylek 
souvisejících s výrobou. Jiné velikosti náložek jsou k dispozici na vyžádání. 

SKLADOVÁNÍ 

 Minimální teplota 0 °C (max. 3 měsíce až do -10 °C). 

 Maximální teplota +30 °C. 

POUŽITÍ 

 Až do minimální teploty -25 °C. 

 Až do maximální teploty +50 °C. 

 Pro spolehlivou iniciaci použijte iniciační nálož (APB, Emulex 1 nebo 

ekvivalent). 

 Maximální statický přetlak 0,3 MPa (3 bar) po dobu 24 hodin 

 Nevhodný pro práce v podzemí. 

 Nevhodný pro použití v nebezpečných podmínkách při výskytu hořlavých 

plynů nebo prachu. 

 Nevhodný pro použití v horninách obsahujících pyrit nebo jiných reaktivní 

půdách. 

DOBA TRVANLIVOSTI 

1 rok od data výroby. 

LIKVIDACE 

V souladu s místními a národními právními požadavky. Máte-li v tomto ohledu 

jakékoli dotazy nebo problémy, kontaktujte prodejce nebo výrobce. 

PŘEPRAVNÍ ÚDAJE 

Přepravní název: EXPLOSIVE, TYPE E 

UN klasifikace: 1.1D 

UN číslo: 0241 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Údaje a hodnoty uvedené v této Produktové informační brožuře (PIB) jsou založeny na testovacích metodách 

společnosti Austin Powder GmbH platných v době jejich zveřejnění. Údaje, výsledky zkoušek a informace jsou výhradně nezávazné  prvotní 

informace a nejsou zajištěny nad rámec zákonných ustanovení; skutečné hodnoty se mohou z různých důvodů lišit (např. teplota, vlhkost, tlak, 

utěsnění). Společnost Austin Powder GmbH si vyhrazuje právo na změnu PIB kdykoliv bez přechozího upozornění. S výjimkou případů, kdy to 

vyžaduje zákon, společnost Austin Powder GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost, závazky, záruku či jiné garance za úplnost, přesnost, spolehlivost, 

vhodnost či dostupnost produktu a informací v PIB. Vyloučena je jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu (přímé nebo nepřímé, škody v 

důsledku nebo následku vady, ztráty nebo náklady), které vzniknou z jakéhokoli důvodu v přímé nebo nepřímé souvislosti s touto PIB nebo užíváním 

produktů. Zákazník je (rovněž také při rozhodování se na základě informací uvedených v PIB) výlučně sám odpovědný za řádné užívání 

potencionálně nebezpečných produktů, které musí být užívány pouze řádně proškolenými osobami a musí s nimi být zacházeno v souladu se 

zákonnými ustanoveními. Veškeré právní vztahy mezi zákazníkem a Austin Powder GmbH nebo Austin Powder Vertriebsgesellschaft mbH se řídí 

jejich (společnosti Austin) všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou dostupné na www.austinpowder.at. 
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