abc … – o fajerwerkach
Materiały pirotechniczne - należy przez to rozumieć jedną z odmian materiałów wybuchowych, będącą
materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych,
dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów.
PODSTAWOWE EFEKTY RAKIET I WYRZUTNI
NAZWA
Efekt - opis
KORSETA

PALMA

PIWONIA
„słoneczko”
SREBRNY
DESZCZ
KRACKING

RYSUNEK

Rozbłysk na 4 kierunki
Rozbłysk (najpierw kula) a potem
na więcej kierunków „złote i
srebrne ogony” (niczym opadająca
korona palmy)
Rozbłysk na dużo więcej kierunków
(niczym opadające promienie
słońca)
Szeroki rozbłysk i powoli
opadający deszcz
Gęsty, trzask kolorowych,
srebrnych lub złotych iskier „trachtrach”

PAMIĘTAJ
Chcąc osiągnąć najlepszy efekt – należy odpalać fajerwerki:
... od najmniejszych - do największych ... (najbardziej liczy się efekt końcowy !!!)
3 x TAK
1 WSZYSTKIE FAJERWERKI STAWIAMY NA TWARDYM RÓWNYM PODŁOŻU.
2

RAKIETY WKŁADAJ DO ODPOWIEDNIEJ RURY WBITEJ W ZIEMIĘ

3

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ. PRZED UŻYCIEM - ZAWSZE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI

3 x NIE
1 NIGDY NIE TRZYMAJ ODPALONEGO FAJERWERKA W RĘKU
2 NIGDY NIE ODPALJ PONOWNIE NIEWYPAŁÓW FAJERWERKÓW
3 NIE ZABIERAJ ODPALONYCH FAJERWERKÓW DO DOMU
WYRZUTNIE (BATERIE) : mają zawsze mix efektów np. kolorowe chryzantemy, kolorowy opadający
deszcz, złote szerokie wierzby, srebrne długie palmy, kwiaty chryzantem, długie lub krótkie kolorowe (ogony
opadające w dół lub ciągnące w górę) ... trzaski „trach-trach”
Czas od 20 sek. do 1,5 min zależnie od wielkości i ilości strzałów
Moździerz – to rodzaj wyrzutni , coś„dla majsterkowicza”, ładunki wkładamy przed każdym wystrzałem.
Zasięg 40-50 m
Pamiętaj: najpierw włóż ładunek do rury a dopiero potem odpal.
RAKIETY: osiągają wyższy pułap niż wyrzutnie (zależnie od wielkości od 40 do 110m), lecą ze świstem do
góry i tam rozbłyskują; w kompletach rakiet występuje mix efektów czyli każda rakieta ma inne efekty np.
gwiazdki, kolorowy deszcz, krótki ogon z hukiem, długi on itp. ... Kij = stecznik, utrzymuje kierunek lotu w
górę
Wulkany (fontanny) –srebrne, złote iskry osiągające wysokość 3-10 m; czas 40 sek. – 80 sek.

Powodzenia w obsłudze stoiska i sprzedaży produktów Hestii

