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GAZ PIEPRZOWY SHARG GRAPHITE
GEL 3MLN SHU, CONE 50ML
Cena

39,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Inny

Opis produktu
Graphite Red Pepper Gel 3mln SHU, Cone 50ml, ręczny miotacz gazu pieprzowego w żelu firmy Sharg o wzmocnionej
formule 3 000 000 mln SHU, 15 OC% (Oleoresin Capsicum), 1.95% MC (Major Capsaicinoids). Wyprodukowany w Niemczech.
Najskuteczniejszy gaz obronny dostępny na rynku w rewelacyjnej cenie.
Do obrony przed napastnikiem / grupą napastników, będących również pod wpływem alkoholu lub środków
psychoaktywnych. Sprawdza się podczas obrony miru domowego. Skład chemiczny dobrano tak, aby gaz był skuteczny
przeciw agresywnym zwierzętom.
Dysza - CONE wyrzuca substancję drażniącą w postaci chmury. Charakteryzuję się natychmiastowym rozproszeniem środka
paraliżującego, nie wymaga precyzyjnego celowania w agresora (skuteczna obrona przed grupą napastników).
Gel - substancja paraliżująca w postaci żelu. Mniej podatna na podmuchy wiatru, zwiększa zasięg strumienia gazu
oraz przywieranie substancji czynnej. Ogranicza w pomieszczeniach zamkniętych efekt podrażnienia dróg oddechowych
wyłącznie do napastnika.
Głowica - FLIP-TOP CLIP z klipsem wykonana z odpornego na uszkodzenia mechaniczne polimeru. Ergonomiczny kształt
głowicy ułatwia szybkie użycie miotacza, chroni przed przypadkowym użyciem (klapka Flip-Top). Konstrukcja głowicy
gwarantuję powtarzalność strumienia gazu (zasięgu), ułatwiając skuteczną, efektywną obronę.
Pojemność - dobór ręcznego miotacza gazu o odpowiedniej pojemności to jedna z najważniejszych decyzji przy zakupie
która, gwarantuje skuteczną obronę. Pojemność 50 ml jest jedną z najbardziej popularnych wśród nabywców, będącą również
na wyposażeniu służb mundurowych. Doskonała alternatywa pomiędzy ilością środka paraliżującego a wielkością pojemnika.
Ważne! Produkt zawiera środek drażniący OC (oleoresin capsicum czyli kapsaicyę alkalidową). Wywołuje silną reakcją
alergopodobną: łzawienie, zaczerwienienie skóry, a także silne pieczenie śluzówek. W razie kontaktu z gazem oczy oraz twarz
spłukać zimną wodą. Nie rozcierać, symptomy znikną po ok. 45 min.

Dane techniczne:
Kod produktu: 11050-C
Nazwa: Sharg Graphite Red Pepper Gel 3 mln SHU, Cone 50 ml
Rodzaj środka: Gel (żel)
Rodzaj gazu: Pieprzowy
Rodzaj dyszy: Cone (chmura)
Rodzaj głowicy: Flip Top Clip (z klapką i klipsem)
Scoville Heat Units: 3 000 000 SHU
Roztwór olejożywicy / Oleoresin Capsicum: 15% OC
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Pojemność: 50 ml
Wymiary: 115 mm x 35 mm
Zasięg efektywny: 5 m
Data ważności: na spodzie pojemnika
Kraj pochodzenia: Niemcy
Producent: Sharg, Polska

Sposób przenoszenia / użycia:
1. Nie nosić w miejscach trudno dostępnych.
2. Chronić pojemnik przed: uszkodzeniem mechanicznym (np. kluczami), temperaturą powyżej 50°C (np. w
samochodzie) mogącą doprowadzić do rozszczelnienia.
3. W trakcie obrony utrzymywać bezpieczny dystans.
4. Skierować dyszę w stronę napastnika na wysokości klatki piersiowej lub twarzy.
5. W trakcie rozpylania substancji paraliżującej nie zbliżać się do napastnika, korygować kierunek strumienia gazu.
6. Efektywny zasięg substancji drażniącej zależy m.in. od warunków atmosferycznych (deszcz, przeciwny wiatr).
7. Po użyciu zaleca się zakup nowego pojemnika bez względu na ilość pozostałej substancji drażniącej.
8. Produkt zawiera informację o sposobie udzielenia pomocy przedlekarskiej.
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