Obrambni sprej – solzivec Magnum 60 Sabre M-60-OC
Opis
Namenjen je za osebno zaščito pred fizičnimi napadi, posilstvi in v drugih nevarnih situacijah. Je enostaven in
varen za uporabo ter izjemno zanesljiv. Varnostni mehanizem preprečuje neželeno proženje. Močan in zmogljiv
solzivec nudi zelo dobro zaščito. Vsebuje 1,33 Kapsaicina (OC) kar pomeni, da je izjemno močan (glej tabelo
spodaj). HPLC tehnologija, ki jo je razvil Sabre zagotavlja 100% zanesljivost in izjemno moč. Uporabiti ga je
mogoče do 20x, kar je do 5x več od drugih blagovnih znamk. Sabre je sinonim za kvaliteto. Je najbolj prodajana
blagovna znamka med solzivci na svetu. Uporabljajo ga številne policijske, redarske in varnostne službe po
svetu. Učinkovit je na razdalji celo do 4 metre. Namenjen je za večkratno uporabo ter prilagojen za uporabo v
vetru. Solzivec je izdelan v ZDA in ima Certifikat ISO 9001: 2008.
Navodila za uporabo
V primeru napada najprej poskusite odvrniti napadalca od sebe tako, da iztegnete dlan in zavpijete "STOP". V
drugi roki imejte pripravljen solzivec na katerem sprostite varnostni mehanizem. Prepričajte se, da je varovalo
obrnjeno proti vam, šoba solzivca pa proti napadalcu. Če napadalec nadaljuje z napadom usmerite solzivec proti
njegovem obrazu in ga popršite neposredno po očeh in nosu oz. od ene strani obraza do druge. Solzivec pršite
enakomerno in neprekinjeno približno 3 sekunde oz. dokler je potrebno. Po tem se takoj oddaljite od napadalca
za vsaj 1 meter. Solzivca ne uporabite, če veter piha direktno proti vam. Solzivec prične delovati skoraj
nemudoma (v nekaj sekundah) in povzroči draženje oči ter dihalnega sistema ter s tem onesposobi napadalca.
Če je potrebno postopek ponovite in se odmaknite na varno! Podrobnejša navodila najdete na hrbtni strani.
Lastnosti
domet: do 4 metre
uporaba: do 20x
rok uporabe: 4 leta
volumen: 64 ml
dimenzije: 10,4 x 3,5 cm
teža: 81,6 g
barva: črna

Opozorilo
Pozor: vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči in dihal. Vsebina je pod pritiskom: pri segrevanju lahko pride
do eksplozije. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih toplotnih virov. Ne pršite
proti odprtemu ognju ali drugem toplotnem viru. Ne kadite v bližini. Ne preluknjajte in ne sežigajte pločevinke niti
po uporabi. Ne izpostavljajte pločevinke sončni svetlobi in temperaturam nad 50 °C. Nevarnost: solzivec
povzroča hudo draženje oči in dihal. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Če je potrebno,
prej odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOŽO: sprati z veliko vode in milom.
Solzivec vsebuje Kapsaicin (Oleoresin Capsicum) oz. OC, ki je alkaloid iz družine kapsaicionidov in je
komponenta pekoče paprike oz. čilija. Negativni zdravstveni stranski učinki solzivca niso znani.
Uporaba solzivca na lastno odgovornost! Solzivec ne sme priti v roke otrokom.

POZOR!

