
Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2022-10-04 10:36:01

Gaz pieprzowy Sharg Graphite Gel 3mln SHU 400ml HJF

Kategoria:

Nr katalogowy: SPTY-TYPHOON
Cena: 244.00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie

Typhoon Jet Pepper Spray, ręczny miotacz gazu pieprzowego firmy ESP o pojemności 400 ml. Wyprodukowany w
Niemczech, niepalny gaz przeznaczony do profesjonalnych zastosowań. Duża pojemność umożliwia wielokrotne użycie, a
tym samym skuteczną obronę nawet przed grupą napastników, będącą również pod wpływem alkoholu lub środków
psychoaktywnych. Sprawdza się podczas obrony mienia oraz miru domowego. Skład chemiczny dobrano tak, aby był
równie skuteczny przeciw agresywnym zwierzętom.

Dysza - JET, o skutecznym zasięgu 5-6 metrów. Silny strumień substancji paraliżującej ogranicza jej podatność na warunki
atmosferyczne (wiatr, deszcz). Dysza JET charakteryzuje się największym zasięgiem oraz wysoką skutecznością,
szczególnie przydatną podczas obrony przed grupą napastników. Sprawdza się w miejscach dużych skupisk ludzkich,
gdzie potrzebna jest skuteczna interwencja np. podczas imprez masowych.

Głowica pistoletowa - Pistol Grip wykonana z odpornego na uszkodzenia polimeru, umożliwia pewny uchwyt całą dłonią,
również w rękawicy. Ergonomiczny kształt głowicy ułatwia szybkie dobycie miotacza, jednocześnie chroniąc przed
przypadkowym użyciem (klapka).

Substancja pędna - (środek miotający) obojętna, niepalna. Zastosowanie substancji niepalnej chroni funkcjonariusza /
użytkownika przed odpowiedzialnością za skutki ewentualnego poparzenia napastnika podczas interwencji / obrony
(użycie miotacza przeciw osobom np. palącym podczas zdarzenia).

Pojemność — dobór ręcznego miotacza gazu o odpowiedniej pojemności to jedna z najważniejszych decyzji przy zakupie.
Wielkość pojemnika decyduje o skutecznej obronie w sytuacji zagrożenia Twojej rodziny, Twojego majątku. Optymalny
RMG 400 ml, gwarantuje skuteczność oraz kontrolę sytuacji podczas zagrożenia. Stosowany przez policję, agencje
ochrony do zabezpieczania imprez masowych (meczów, koncertów).

Ważne! Zawiera środek drażniący OC (oleoresin capsicum, czyli kapsaicynę 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.

Parametry produktu:
• Pojemność: 400 ml
• Zasięg: 5-6 m
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