
Tactical FX Røggranater 60- og 90 sekunders varighed:

Hel kasse 50 stk, pakket i 5 stk æsker (10 æsker i hel kasse).

Sikkerhedsforhold omkring brug af Tactical FX røggranater:

Røggranater kan ikke sælges til eller bruges af nogen under 18 år.

Der er potentielle farer forbundet med brugen af dette produkt, derfor:
DET ER BANEOPERATØREN OG TILSVARENDE EVENTAFVIKLERE, DER HAR ANSVAR FOR AT
SIKRE, AT MILJØET OG DEN MÅDE, HVORPÅ PRODUKTET ANVENDES, ER EGNET OG SIKKER
TIL DETTE FORMÅL.

Enhver person, der køber eller bruger granater, skal læse og overholde følgende
instrukser 1-10, samt følge røggranatens brugsanvisning:

Baneoperatør, eventafvikler, der ikke accepterer eller kan følge disse betingelser,
skal undlade at bruge / sælge denne vare.

1. 

Granaten antændes med et stykke strygesvovl, røgen kommer ud af et hul, samme
sted som der stryges for at antænde.

2. 

Røggranater genererer varme, der potentielt kan antænde papir, tørret vegetation
osv. Varme-energien i granaten under normal drift; kan antændelsen lave en lille
flamme og udsende meget varm gas og røg. Derfor må granaten ikke bruges i
nærheden af (og mindst 5 meter) til nogen person eller brændbart materiale.

3. 

Denne sikkerhedszone anbefales kun som vejledende; det er baneoperatørens /
eventafviklerenss ultimative ansvar, at bestemme om eventstedets egnethed til
brug - samt udpege; sikkerhedsafstand (mindst 5, men gerne 8 meter), hvor der
må benyttes røg, og hvor der ikke må benyttes røg.

4. 

Afskyd ikke artiklen, hvis du ikke har overblik over om personer befinder sig inden
for sikkerhedsafstanden eller i farezonen.

5. 

Røgen kan potentielt plette omgivende overflader med farve fra røgen.6. 
Røggranaten bør kun bruges, udendørs i det fri og aldrig indendørs.7. 
Personer, der lider af åndedrætsbesvær, bør ikke udsættes for røgen.8. 
Røggranater holder varmen efter forbrænding; Derfor bør brugen af granater
overvåges nøje af Dommere / Medhjælpere, der er bekendt med sikker anvendelse
af Røggranaterne.

9. 

Baneoperatør og eventafvikler, skal sikre, at kunderne IKKE tager ubrugte granater,
væk fra skydebane eller eventsted.

10. 

Salgsbetingelser (krav til baneoperatør - eventafvikler):

Må ikke sælges til personer under 18 år.
Må ikke bruges af personer under 18 år.
Må ikke bruges på offentligt område.
Må kun bruges jvnf skydebanens / eventstedets regler og betingelser.
Må ikke bruges indendørs.
Deltagerne i eventet skal være indforstået med brug af sikkerhedsudstyr.
Der skal bæres, sikkerhedsbriller eller heldækkende maske til paintball eller
Softair, når røg afvikles på eventet.
Må kun videresælges til offentligheden på Paintball- og Airsoft skydebaner o.lign.

Gode råd / nyttig viden:
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Undgå afbrænding af røggranater ved brandbart materiale.1. 
Hvis der er udstukket lokale afbrændingsforbud pga tørke etc, - lad være med at
affyre Røggranater.

2. 

Baneoperatøren / eventafvikleren, kan anvise steder, pladser, betonrør, stålspande
etc som værende banens godkendte affyringsplads for røggranater.

3. 

Slukkemateriel, spande med vand, sand, daskere etc bør være inden for
umiddelbar nærhed af afbrændingspladser i områder, - hvor der er risko for
brandstiftelse.

4. 

Hvid røg og blå/grøn røg affyret samtidigt, samme sted, kan udvikle en røg, der
ligner ildebrand.

5. 

Eventstedets naboer og lokale myndigheder kan i mange tilfælde, have brug for
orientering før brug af røg.

6. 

Tænk. Tænd. Vent. Læg røggranaten - når røgen ulmer og flyt dig mindst 5 meter
væk, gerne 8 meter eller længere (følg banens instruks).

7. 

Brugsanvisning:

Er det sikkert af affyre røggranaten efter banens regler og instrukser?1. 
Røgen vil komme ud af granatens top, samme sted som skal antændes.2. 
Granatens bund, er den ende som har rødt silkepapir.3. 
Bræk hele den tykke papskive af granatens top.4. 
Toppens papkive er også affyrinsgsvovl. Tag fat i papskivens største del.5. 
Hold granaten en armslængde, med toppen væk fra ansigtet.6. 
Træk papskivens tændsvovl henover tændfladen øverst på granaten.7. 
Læg granaten på jorden og søg gerne mindst 8 meter væk.8. 
Skulle  toppens papskive knække uheldigt, - brug da reserve-affyringssvovlet som
sidder under granatens side, - mærket "Emergency Striker".

9. 

Sikkerhedsinstruks:

Røggranaterne skal opbevares tørt, og uden for rækkevidde af ekstrem varme og
personer under 18 år.
Brugte røggranater som er brændt ud, - efterlades udendørs på brandsikker
overflade, - f.eks i betonrør eller stålspand i mindst 24 timer, - før de smides i
dagrenovation.
Forsagere, blindegængere - (ikke afbrændte røgranater) som er forsøgt tændt, -
druknes i vand i mindst 48 timer, hvorpå de smides i dagrenovationen.
Beskyttelsetøj: Røggranaterne udvikler farvet røg, - der er risiko for at få farvestof
på tøj og udstyr. Benyt tøj der kan tåle at blive snavset og som passer til formålet
"at fyre røggranater af".

Det med småt:

Har du svært ved at overholde selv simple regler, - så er røggranater ikke noget for
dig.
Der findes ikke “kolde røggranater”, cool burn udvikler; mindre varme, - men den
er ikke kold.
Visse steder kan man med fordel anvende røg- og tågemaskiner i stedet for
røggranater.
Tænk over vindretningen, - røgen er et flygtigt slør.
Røggranaten er et lukket rør som indeholder en pyroteknisk blanding af kemikalier
der ved antændelse udvikler røg i hhv 60 sekunder (ø 40 mm) og 90 sekunder (ø
50 mm)
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Producent:

GI Sportz Europe Limited
Adrenalin House
Brooklandspark Industrial Estate
Framingham Road
Crow borough, TN6 2JD
Great Britain

Forhandler:

Arms Gallery
Nybrogade 26,
DK-1203 København K
Danmark
Tel: (+45)  33118338
mail@arms-gallery.dk
www.arms-gallery.dk

(kun salg til baner, event og firmaer som godtgør at have forstand på affyring af
røg).
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