
 

Dispositivos de pulverização irritante para uso 

profissional  

Graças a mais de 50 anos de aplicação real e à estreita 

cooperação com os utilizadores, a linha de 

produtos "Original TW1000 RSG" evoluiu 

para fornecer uma ótima 

funcionalidade. Inúmeros detalhes 

de design proporcionam um 

excelente fiabilidade, 

segurança e 

ergonomia.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segurança 

 Jato direcionado, permitindo a um profissional 

treinado atingir o suspeito (individualmente) a uma 

distância entre 4 e 6 metros de distância;  

 Mistura biodegradável que não gera contaminação 

na área envolvente, permitindo o uso em espaços 

confinados;  

 A duração do efeito varia 

de indivíduo para indivíduo - 

pode chegar a 20 minutos.  

 O efeito nos olhos cessa com 

o enxaguamento abundante 

com água;  

 Cabeçote com dispositivo 

de segurança tipo flip-top. 

 

 

 

Apresenta 

Gás pimenta 

TW1000 
Os profissionais das Forças de Segurança 

que têm de tomar decisões em segundos 

devem confiar nos seus instintos, mas 

também no material que estão a usar e nas 

pessoas que o fornecem. Uma importante 

cadeia de responsabilidade que começa 

com um fabricante experiente: a 

HOERNECKE.  

Os sprays TW1000 podem 

atingir e incapacitar um 

indivíduo à distância, em 

segurança e estrito 

cumprimento das normas 

e disposições legais em 

vigor. 
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 Versões de treino e spray 

de primeiros socorros 

disponíveis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TW1000 RSG-2 Conteúdo: 20 ml 

Embalagem: Alojamento em ABS com clipes metálicos 

Dimensões: 65 x 30 x 112 mm  

Peso: 65 g 

TW1000 RSG-4 

 

Conteúdo: 30 ml 

Embalagem: Alojamento em ABS com clipes metálicos 

Dimensões:  43 x 32 x136 mm  

Peso: 106 g 

TW1000 RSG-5 

 

Conteúdo: 63 ml 

Embalagem: cabeçote de segurança tipo flip-top 

Dimensões:  125 x Ø 35 mm  

Peso: 98 g 

TW1000 RSG-5 Allround classic 

 

Conteúdo: 45 ml 

Embalagem: cabeçote de segurança tipo flip-top 

Dimensões:  125 x Ø 35 mm  

Peso: 81 g 

TW1000 RSG-6 

 

Conteúdo: 63 ml 

Embalagem: revestimento anti-deslizante, clip em inox 

Dimensões:  53 x 40 x140 mm  

Peso: 152 g 

TW1000 RSG-6 Allround  

 

Conteúdo: 45 ml 

Embalagem: revestimento anti-deslizante, clip em inox 

Dimensões:  53 x 40 x140 mm  

Peso: 138 g 

TW1000 RSG-8 Conteúdo: 400 ml 

Embalagem: mecanismo de segurança flip-top, indicador de 

primeira utilização 

Dimensões:  255 x Ø 66 mm 

Peso: 575 g 

AGENTES ATIVOS 

 

 O que caracteriza os irritantes modernos é que 

funcionam de forma eficaz, instantânea e Segura, sendo 

produzidos de forma ecológica. Mais de 120 anos de 

experiência em tecnologia de segurança e medicina e 

investigação garantem a qualidade excecional dos 

produtos da Hoernecke. 

OC – Oleorresina de Capsaicina 

OC é um extrato de pimenta natural obtido a partir dos 

pequenos frutos extremamente picantes conhecidos 

como pimentão de Capsicum frutescens e/ou 

Capsicum annuum. A quantidade de capsaicinoides é 

determinada analiticamente em laboratórios próprios. O 

OC usado nos produtos da linha TW1000 não é tóxico, 

não tem efeitos colaterais conhecidos, e é de grau 

alimentar. 

PAVA – Vanililamina e ácido pelargónico   
O irritante sintético PAVA baseia-se na capsaicina, um 

dos três principais componentes ativos do extrato de 

pimenta natural. As semelhanças entre o PAVA 

produzida sinteticamente e a capsaicina natural 

sugerem eficácia semelhante. 

CS – ortoclorobenzil malononitrilo 

Criado na década de 1950, o CS foi introduzido como 

uma substância irritante de segunda geração e 

substituiu o clássico CN, irritante para os olhos 

(Clorecetofenona). Desde então, o CS tem sido usado 

em dispositivos táticos para uso policial. Os irritantes CS 

e CN foram há muito aprovados para serem utilizados 

em sprays de defesa. Estudos recentes colocaram em 

causa a segurança destes agentes. 

A HOERNECKE usa OC na sua linha TW1000, pela 

sua elevada qualidade e segurança 

comprovadas. 

 

 

 

Embalagens 

personalizáveis 
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