TEKNISK INFORMATION
Specifikationer

DioplexTM

Produkt
Dioplex

Eksplosivstofvægt
NSP711

Maksimal gennemskæring i
ST-37

DX300

Dioplex 20mm

0.3kg/m

12mm

DX450

Dioplex 22mm

0.4kg/m

20mm

DX900

Dioplex 30mm

0.9kg/m

30mm

DX1200

Dioplex 40mm

1.2kg/m

40mm

DX2000

Dioplex 50mm

2.0kg/m

50mm

DX3000

Dioplex 60mm

3.0kg/m

60mm

DX5000

Dioplex 80mm

5.0kg/m

80mm

Varer
nr.

Beskrivelse
DIOPLEX™ består af en kobberskinne, et hus i tyndt
aluminium, og et låg i plast eller aluminium samt endebunde i
plast. Som sprængstof anbefales NSP711. Skinnerne leveres i
længde af 1 m og kan med en metalsav eller nedstryger skæres
op til den længde som er nødvendig, eller skinnerne kan sættes
i forlængelse af hinanden.
Skæredybden er afhængig af mængden af sprængstof som
lades i skinnen
Ladningerne kan tætnes med et silikonegummi tætningsmiddel og
anvendes til undervandssprængninger ved lav vanddybde. For at
fastgøre DIOPLEX™ til et emne leveres velcrobånd med produktet.
Prøvesprængning skal ALTID forsøges gennemført for verificering
af at ladningen skærer objektet over som ønsket.

Ansvarsfraskrivelse
© 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.

DEXPLOC A/S
Smedeland 7 | DK-2600 Glostrup | Denmark
info@dexploc.com | www.dexploc.com | Telefon +45 43 45 15 38

