
    
               Ręczny granat dymny z zapalnikiem  
                          czasowym z łyżką  
 

 
Granat jest wyrobem pirotechnicznym służącym do  działań bojowych oraz do 
pozoracji pola walki. Przeznaczony jest dla miłośników gier paramilitar-
nych(paintball, ASG), do szkoleń militarnych i działań bojowych (wojsko, 
oddziały specjalne i antyterrorystyczne), itp. Granaty dymne DG 50 są podsta-
wowym wyposażeniem policyjnych oddziałów specjalnych na terenie całego 
świata, znalazły także zastosowanie w działaniach JW 2305 GROM. 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRANATU: wkręcić moduł zapalnika, przytrzymać 
łyżkę zapalnika, wyciągnąć zawleczkę i natychmiast odrzucić na odległość min. 
5m. Po wypuszczeniu z ręki zostaje zwolniona łyżka, która odpadając powoduje 
aktywację mechanizmu zapalnika. Po upływie min. 3  sekund następuje zapłon 
masy dymnej, która wytwarza nietoksyczny, bardzo intensywny dym w różnych 
kolorach. Wyrób przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń 
 

UWAGA:  temperatura gazów wydobywających się z wyrobu jest wysoka. Nie 
zbliżać odpalonego granatu do twarzy, innych części ciała i odzieży. Nie przet-
rzymywać granatu po odpaleniu dłużej niż 1,5 sek. Nie rzucać bezpośrednio w 
innych uczestników gry, szkolenia, itp. Nie stosować w pomieszczeniach zamk-
niętych, bez sprawnej wentylacji. W przypadku niewypału, nie podnosić wyrobu 
przed stwierdzeniem, że nie ma nawet najmniejszych śladów dymu. W celach 
szkoleniowych / pozoracyjnych nie stosować wobec osób nieuprzedzonych, nie 
posiadających stosownego zabezpieczenia, na łatwopalnym podłożu, wobec 
zwierząt oraz w obecności substancji i przedmiotów łatwopalnych. Dym nie 
zawiera substancji silnie toksycznych, jednak w przypadku występowania w 
dużych stężeniach lub długiego czasu narażenia na jego działanie mogą wystą-
pić reakcje obronne organizmu: podrażnienie błon śluzowych, kaszel, dusz-
ności. W takim przypadku należy zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego 
powietrza, przemyć oczy wodą a w skrajnych przypadkach niezwłocznie skon-
taktować się z lekarzem. Wyrobu nie rozmontowywać 

 

<NWP>       1.4 G     UN 0336 
 

GWARANCJA: 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przecho-
wywania w suchym i ciemnym miejscu, w temp. + 5 - + 25 stopni C 

 

DYSTRYBUTOR:         
P.W. Marcus-Graf – Marek Dworzyński  
ul. Brzeska 13, 03-737 Warszawa / Polska         
tel./ fax: (22) 618 20 71, +48 602 635 539 
www.marcusgraf.pl, www.sklep-militarny.com.pl 
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