БУЛАД
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

БУЛАД представлява двукомпонентна смес за
безвзривно разрушаване на твърди материали,
скали, бетони, стоманобетони и др.
БУЛАД се предлага в 2 (две) опаковки:
БУЛАД 1 (малка разфасовка).
БУЛАД 2 (голяма разфасовка) от 10кг.
В твърдия материал (скала, бетон и др.)
предварително се пробиват отверстия/дупки с
размери 35-40мм в диаметър и дълбочина не помалко от 40см, разположени шахматно или в
редове през 20-40см и повече, така че да се
осигури разрушаването (разцепването) на
твърдия материал.
Отверстията трябва да бъдат добре почистени от
прах и други отпадъци, вода, както и да не бъде
допуснато наводняването им в продължение на
20-24 часа след запълването им с БУЛАД.
В голяма кофа (бака) се изсъпва:
1. Вода - 3,800 - 4,200л
2. БУЛАД 1 (малката разфасовка), и се
разбърква
интензивно,
механично
(с
пропилерна бъркалка) за около 1-2 мин., след
което се прибавя
3. БУЛАД 2 (голямата разфасовка от 10 кг) и
отново се разбърква интензивно (на бързи
обороти) 3-4 мин. до получаване на
хомогенна смес с консистенция на „пчелен
мед“.
!!! ВАЖНО !!!: недопустимо е да се прибави във
водата първо БУЛАД 2 с оглед безопасността на
работа!
Без да се изчаква, приготвения разтвор от БУЛАД
се налива в отверстията във възможно найкратък срок (не повече от 5-10мин.) от
забъркването. За предпочитане е този процес да
се извършва в близост до обекта за разрушение,

рано сутрин, докато околната температура е пониска.
РАЗХОД:
10-20 кг/м3 разрушена маса
СРОК НА ГОДНОСТ:
до 3 месеца
(в опаковка с не нарушена цялост, в сухо и
закрито помещение).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
 ОПЕРАТОРИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЗАЩИТНИ
ОЧИЛА;
 се използват гумени ръкавици, очила и лични
защитни средства, подходящи работни дрехи,
както при работа с варови и циментови
разтвори и бетони;
 всички части от кожата, които по невнимание,
евентуално са били в контакт с БУЛАД се
измиват обилно с вода и сапун;
 всички съдове и инструменти се измиват
обилно с чиста вода след всяка забъркана
доза;
 съхранението на БУЛАД трябва да става в
добре затворени пластмасови торби на сухо
място (закрит склад) и в условия защитаващи
го от овлажняване.
ЗАБРАНЕНО:
 да се нарушава последователността на
забъркване на компонентите на БУЛАД
описана по-горе. В никакъв случай не трябва
да се прибавя БУЛАД 2 във водата преди
БУЛАД 1.
 да се гледа в отверстията в течение на
първите 24 часа след напълването им с шлам
от БУЛАД.
 да се поставя БУЛАД в бутилки или други
затворени съдове, за да се избегни тяхното
разрушаване.

Фирмата производител не носи отговорност, при неспазването на указанията и инструкциите за работа, по
подготовката на отворите /почистването и водонапиването им/, грижите за тях, както и при неспазване на
мерките за сигурност, мерките по охрана на труда и техника на безопасността.
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