
Katalog dovozových výbušnin

Tento katalog je určen pouze oprávněným osobám jež mají platnou smlouvu s korporací
 Saeder-Krupp a jsou armádní složkou nebo držitelem bezpečtnostní licence pro práci s

výbušninami. 

Zneužití se trestá.



Takže mé milované dětičky. Tohle jsem vytáhl ze síte výše jmenované korporace. Je mi jasný, že z
výše psaná věty nemáme nikdo nic, takže bubu-bu zneužití se trestá. Tenhle soubor je read only, pač
nechci aby byl zasviněn obvyklími slinty. Ale i tak přeji pěkné počteníčko. Jo a nezapomeňte, že se
jedná o katalgový ceny. Přibližné ceny u Vašich dodavatelů jsem vyplnil, ale jsou bez záruky.

Thanathos (SA-SKAS-SEA 12:55)

Slovo úvodem

Vážení odběratelé,

naše korporace produkovala vždy výrobky vysoké kvality a spolehlivosti a proto jsem se rozhodli
nabídnout Vám produkty našeho neméně kvalitního odvětví a to výbušnin. Všechny naše výbušniny
jsou vysoce spolehlivé a trvanlivé a v žádném případě nepodléhají výkyvům počasí, jež by nějak
omezovalo jejich stabilitu a funkčnost. Všechny zde citované výrobky pocházejí z našich
evropských závodů a proto prosím omluvte neobvykle delší dobu dostupnosti. Pokud si však z
našeho katalogu objednáte, zaručiji Vám, že příště již nebudete chtít nakupovat jinde.

Gunter Jorgens
ředitel prodeje pro oblast Seattel

Bezpečtnostní slovo: Vložte heslo:

Tento katalog má bezpečtnostní zabezpečení. Před čtením prosím vložte číslo vaší smluvní licence k
ověření autorizace.



Středoevropské výbušniny

Semtex

Semtex je vysoce stabilní plastová výbušnina určená předvším k demolici pevných objektů. Její
předností je lehkost, výborná tvarovatelnost a vysoká stabilita. Dobrou tvarovatelnost Vám
zaručujeme od -45oC do +70oC. Semtex je směs Pentritu a Hexogenu, díky tomu nepodléhá
snižování jakosti v UV spektru.

Semtex 1A
Určen předvším pro pevné nálože odpalované elektrickou roznětkou. V rámci mezinárodních úmluv
je Semtex A1 vybaven aromatickými nitrosloučeninami a těkavými nitroestery pro snadnou
detekovatelnost a zamezení tak zneužití teroristy.

Účinnost na 100gramů: 12 V (proti objektům) proti vozidlům 8 V, proti živým cílům 5 V
Snížení účinnosti rozptylem: -6 na metr
Cena: 1 500,-/100 gramů
Dostupnost: 48 hodin na 5 kilogramů
Cena na ulici: 10 000,- za 100 gramů
Dostupnost na ulici: většinou 12/8 dní pro 100 gramů

Semtex H
Určen především k demolicizi vozidel a těžkých pohyblivých cílů. Předností je vysoká stabilita,
vysoká tvarovatelnost a účinnost. K odpalování je možné použít jak tlakové tak i radio detonátory
nebo detonátory na principu rozptylu světla nebo tepla.

Účinnost na 100 gramů: 14 V proti vozidlům, 10 V proti budovám, 8V proti živým cílům
Snížení účinnosti rozptylem: -4 na metr
Cena: 1 700,-/100 gramů
Dostupnost: 48 hodin na 5 kilogramů
Cena na ulici: 14 000,-/100 gramů
Dostupnost na ulici: 12/12 dní pro 100 gramů



Západoevropské výbušniny

Tetryl

Tetryl je vysoce účinná třaskavina určená k zneškodňování živých cílů a objektů. Ačkoliv jeho
citlivost k mechanickým podnětům vyšší než u TNT přezto se jedná o vynikající výbušniny s
vysokým účinkem. Tetryl distribujeme ve formě gelových kapslí jež je potřeba před použitím
zlomit. Tetryl lze snadno detekovat podle jeho aromatického zápachu.

Tetryl AC
Určen ke zneškodňování živých cílů. K odpalu postačí silnější stlačení kapsle nebo mechanický
impuls. Upozorňujeme, že tetryl silně reaguje na tvrdé nárazy a proto jej doporučujem přechovávat
ve speciálních statických boxech.

Účinnost na kasli 50 gramů: proti živým cílům 10 S, všechno ostatní 4 M
Snížení učinnosti rozptylem: -2 na metr
Cena: 600,-/kapsle 50 gramů
Dostupnost: 36 hodin na 5 kilogramů
Cena na ulici: 11 000,-/kapsle 50 gramů
Dostupnost na ulici:většinou 10/14 dní
Tetryl AX
Určen k demolici statických budov s vysokým obsahem betonu a oceli. K odpalování se využívá
silný tlakový impuls vytvořený již připravenou roznětkou se spožďovačem na 10 minut.

Účinnost na balení 500 gramů: proti budovám 15 S, jinak 6 M
Snížení učinnosti na metr: -15 na metr
Cena: 500,-/500 gramů
Dostupnost: 24 hodin na 10 kilogramů
Cena na ulici: 10 000,-/500 gramů
Dostupnost na ulici: 8/10 dní

Všechny výše nabízené výbušniny jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na našem obchodním
oddělení. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Gunter Jorgen
ředitel prodej pro oblast Seattel



Katalogová část pro speciální složky

Vauu, tak tohle jsem rozšifrovával hezky dlouho, ale stojí to za to, ale bacha. Je to něco jako
Termogranát, takže masivně hlídaný a téměř nedostupný. Jen tak pro zajímavost. Nabídka uváděná
dole je určená jen těm zákazníkům, jež mají v popisu práce boj s terorisme a potírání
organizovaného zločinu, případně jsou zvláštní armádní jednotkou.

Thanathos (SA-SKAS-SEA-13:00)

Vážení zákazníku,

zde ti nabízíme vysoce účinné výbušniny jejiž používání je však ve vašich podmínkách silně
omezeno federálními zákony. Tyto výbušniny distribujeme pouze v balení po 50 gramech a
maximálním objemu 10 ks na zákazníka a rok. Je nám velice líto, že tak nemůže naplnit Vaše
požadavky, ale naše společnost dbá na dodržování zákonů.

Gunter Jorgen
ředitel prodej pro oblast Seattel



Středoevropské výbušniny

Semtex X

Na rozdíl od výše nabízeného produktu, nelze tuto sloučeninu detekovat, neboť neobsahuje vložené
látky. Dále je také určena k matení nepřátel neboť jejích chemický rozbor vykáže vždy jiné složení,
než výrobek skutečně obsahuje. Semtex X je vysoce spolehlivý výrobek určený k odpalování všemi
dostupnými roznětkami a detonátory. Semtex X nemá omezení použití.

Účinnost na 50 gramů: 18 V proti živým cílům a vozidlům, 15 S proti budovám
Snížení účinnosti za vzdálenost: -2 na metr
Cena: 6 000,-/50 gramů
Dostupnost: 72 hodin/10 ks 50 gramových kapslí
Cena na ulici: fakt netuším
Dostupnost na ulici: taky netuším

B-mix UV

B-mix je kapalná čirá tekutina bez chuti a zápachu, jež reaguje jen s předem definovanou chemikálií
a tím vytváři vysoce ničivý výbuch. Je absolutně imunní vůči všem formám mechanického spuštění.
Spustit ji lze jen s předem definovaou chemikálií. B-mix se distribuje výhradně ve formě ampulí o
váze 50 gramů. B-mix není vidět na detekčních scanerech a pro UV scanery se chová jako běžná
balená voda. B-mix je určen výhradně k likvidaci živých cílů.

Účinnost na 50 gramů: proiti živým cílům 12 S, všechno ostatní 1 L
Snížení účinnosti za vzdálenost: -12 na metr
Cena: 14 000,-/50 gramů
Dostupnost: 72 hodin/10 ks 50 gramových ampulí
Cena na ulici: eee cože?
Dostupnost na ulici: zrovna tak

Tak moji milovaní, tohle všechno. Jestli se to někomu zdá málo, tak ať si uvědomí, že vlastně víc
toho ani netřeba. Neboť v porovnání s výše uváděnou nabídkou je C12 neškdoná hračka. Takže se
drže a zase někdy příště.

Thanathos (SA-SKAS-SEA-13:10)


