TEKNISK INFORMATION
Borehulspropper

Andet tilbehør

En borehulsprop reducerer risikoen for, at borehullet bliver blokeret af sten og boremel fra bjergoverfladen og er en effektiv
markør for de færdige, men uladede huller.

Sprængsnorsklemmer / Cordtexclip
Sprængsnorsklemmer af gul plast til sammenkobling af
sprængsnore, ExelTM slanger, detonatorer m.v.
Leveres i kartonner á 500 stk.

Enkelleder
ELUB Ø 0,61 mm, gul PE-isoleret med en tykkelse på 0,60 mm,
godkendt i henhold til svensk standard.
Modstand 5,6 Ohm / 100 m.

Sortiment
Diameter på
Diameter på
borehuls prop
borehullet
mm
mm
1
360
30 - 45
30 - 40
2
250
38 - 58
40 - 50
3
100
50 - 80
50 - 75
4
176
60 - 132
75 - 120
Låg kan leveres til borehulspropper størrelse 4.

Leveres i ruller på 250 m.

Str.

antal per
boks

Tændkabel
Tændkabel REXV har yderst et lag på 1,3 mm af EPDM
(ethylene propylene gummi) og tåler kortvarigt op til 140°C.
Vind-, vejr-, samt ozonbestandig og derfor velegnet til
udendørs formål.

Leveres også i spand med 2x500 m.

Ledningsklemme
Ledningsklemmer er gule og indeholder et aluminiumsrør fyldt
med isoleringsmasse. Ledningsklemmer bruges i vådt vejr til
isolering af ledningsender på elektriske detonatorer, enkeltleder og tændkabel.

Typegodkendt SP SU 9402.
Sortiment
kvadrat
Isolations tykkelse
Modstand
mm²
mm
per 100 m
REXV
2 x 1.50
0.9 + 1.3
2.5 Ohm
Tændkabel har en længde på 100 m og kan være med ledningsvinde.
Type

Leveres i æsker på 50 stk.

Spærrefjeder
Spærrefjeder til borehuller Ø 40-64mm, type 3 i kartoner á 800
stk.
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TEKNISK INFORMATION
Ladestokke

Ansvarsfraskrivelse

Ladestokke bruges til at lade eksplosiver ind i borehullerne. De
er lavet af norsk fyrretræ.

© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan ændres uden varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produkter kan anvendes under, skal hver bruger gennemgå oplysningerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I
det maksimale omfang, som loven tillader det, fraskriver DEXPLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel
som underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, ikkeovertrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller
egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig udtrykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab
som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette dokument.
Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhørende DEXPLOC A/S.

Sortiment
Ladestokke lavet af træ
Diameter
Længde
22 mm
Bundter af 100 m
27 mm
Bundter af 50 m
33 mm
Bundter af 50 m
Længder kan bestilles fra 3,5 – 5,5m.
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