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VEXOR® OC -sumuttimet
ZARC International (USA) on valmistaja joka on
ensimmäisenä maailmassa kehittänyt nykyisen
OC -sumuttimen vuonna 1982. Yrityksen hallussa on
monia OC -tuotteisiin liittyviä patentteja.
ZARC toimittaa OC -tuotteita USA:ssa FBI:lle, armeijalle,
ilmavoimille, yli 3000 poliisipiiriin sekä ammattikäyttöön
yli 50 maahan ympäri maailman. ZARC on ehdottomasti
yksi johtavista valmistajista ja edelläkävijöistä.
Finsec edustaa ZARC:ia Suomessa.
®

Vexor -OC sumuttimet sisältävät ZARC Internationalin
patentoimaa Vexor V7 -tehoainetta, jossa käytetään
luonnon kapsaisinoideja, joista on laboratorioolosuhteissa poistettu ei-aktiiviset ainesosat. Lisäksi
tehoainehiukkaset on saatu tavanomaista stabiilimmiksi ja hitaammin haihtuviksi ilman kanssa kosketuksiin
joutuessaan. Tehoaineet päätyvät siten entistä paremmin altistuskohteeseen.
Tehoaineen polttavuutta kuvaava SHU -luku on markkinoiden korkein 15 000 000. Koska tehoaine on
erittäin voimakasta, valmiin sumutteen kapsaisinoidipitoisuus on rajoitettu lukemaan 1,45 %.
®

Kaikki Vexor -OC sumuttimien sisällön ainesosat ovat kosmetiikka- tai elintarvikelaatuisia ja siten puhtaita
ja turvallisia. Ponneaineena on elintarvikelaatuinen hiilidioksidi (CO 2).
Sumute ei ole syttyvää ja tuotetta voidaan turvallisesti käyttää samanaikaisesti etälamauttimen kanssa.
Vexor -tuotteet eivät ole herkkiä jäätymään.
Saatavilla olevat standardikoot: MK-3, MK-4, MK-9.
Mitat (korkeus/halkaisija): MK-3:114/38mm, MK-4: 164/38mm, MK-9: 240/65mm.
Paino (sisällöstä riippuen): MK-3 80-86 g, MK-4 125-154 g, MK-9 515-61 5g
Sisällön paino (tyypistä riippuen): MK-3: 51-57g, MK-4: 85-114g, MK-9: 355-454g.
Tuotteet sopivat standardikoteloihin.
Viranomaismallit: useita, esim. MK-46, AG 40 ja monia lisävarusteita.
Suomeen tuotavissa malleissa on tuttu Flip-Top suutin (iso kuva: mustat suuttimet).
®
Sumutuskuviot: juova, kartio, vaahto ja Micro Spin (juovan ja kartion välimuoto).
HUOM: MK-3 ja MK-4 Full Axis -juovasumutin toimii kaikissa asennoissa.
®

Suosittelemme yleiskäyttöön juova, kartio ja Micro Spin -malleja.
Sisätiloissa vaahto on hyvä vaihtoehto. Harkitse oma tarpeesi;
avustamme tarvittaessa oikean sumutintyypin valinnassa.
Toimintalämpötila: -20...+50°C.
Suositeltu säilytyslämpötila: +5...+30°C.
Säilyvyys oikein säilytettynä: 5 vuotta valmistuksesta.
Säilyvyysaika on merkitty tuotteen etikettiin.
Käytön varotoimenpiteet ovat samat kuin kaikilla muillakin
OC -sumuttimilla. Ensiavun osalta on välttämätöntä käyttää juoksevaa vettä, joka vaihtuu koko ajan.
Sumuttaja on vastuussa oikean, kaasusumutinkoulutuksessa määritellyn, ensiavun antamisesta.
Hinnat (sis. ALV 24 %)
®
MK-3
kaikki mallit: Full Axis juova, kartio, vaahto, Micro Spin
39 €
®
MK-4
kaikki mallit: Full Axis juova, kartio, vaahto, Micro Spin
49 €
MK-9
kaikki mallit: juova ja kartio 99 €
Inert
(ei valikoimassamme, suosittelemme käyttämään muita harjoitusvesisumuttimiamme)
Jälleenmyyjille ja yli 5 kpl kertatilauksille myönnetään alennettu hinta. Maahantuoja: Finsec.
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