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Första sprängningen i nya 
dagbrottet i Mertainen

KORTA FAKTA:

Omsättning: ca 200 miljoner

Cirka 20 anställda 

Ingår i LKAB-koncernen

Certifierade enligt internationella kvalitetsstandarden 
ISO 9001:2008

Certifierade enligt miljöledningsstandard ISO 14001:2004

LKAB:s behov av högkvalitativa, effektiva 
och funktionssäkra sprängmedel till gruv-
brytningen blev startskottet för LKAB Kimit 
1975 (då under namnet  Kimit AB). LKAB 
Kimit är i dag en av Sveriges största enskilda 
sprängämnestillverkare och står för cirka en 
tredjedel av Sveriges totala produktion. Totalt 
tillverkar vi mer än 20 000 ton sprängämnen 
varje år, vilket motsvarar en produktionstakt om 
cirka 50 ton per dag.

Vi är en helhetsleverantör av explosiva produkter och 
tjänster för storskalig skivrasbrytning under jord.  
Av vår totala produktion förbrukas majoriteten i LKAB:s 
gruvor i Malmfälten. Övriga kunder finns inom gruv- och 
anläggningsindustrin i främst Sverige men även i Norge, 
Tyskland och England. Vi erbjuder effektiva lösningar för 
exempelvis ortdrivning, gruvbrytning, vägskärning och 
tunnelbyggen. Vid sidan om våra uppdrag för LKAB levererar 
vi bland annat tjänster och produkter till sprängtjänstföretag 
som NCC, Bergteamet, Lemminkäinen, LKAB Berg & Betong 
och Veidekke.

HELHETSLEVERANTÖR INOM 
SPRÄNGMEDEL

HÖG KVALITET OCH SÄKRA LEVERANSER

Vi sätter kundens önskemål och behov i centrum. 
Effektiva lösningar, hög kvalitet och säkra leveranser är en 
självklarhet för oss. 

Vi satsar också framåt genom ständiga förbättringar och 
produktionsutveckling. Kompetens är ett nyckelord och vi 
vidareutvecklar vår personalstyrka löpande.
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VI KAN SPRÄNGÄMNEN, 
PAKETERAT OCH I BULKFORM

Laddfordon för 
tunnelladdning

Vår mångåriga erfarenhet som leverantör och 
samarbetspartner till LKAB har gett oss ett stort 
och djupt kunnande inom området.

Vi tillverkar, lagerför och distribuerar emulsions-
sprängämnen i bulk och paketerad form. All tillverkning 
sker i den egna fabriken i Kiruna. Dessutom distribueras 
andra spräng- och tändmedel som exempelvis dynamit-
sprängämnen, sprängkapslar, ANFO och detonerande stubin. 
Vi utvecklar och tillhandahåller även laddfordon för tunnel- 
och palladdning.

KIMULUX

Vår största produkt är det egenutvecklade sprängämnet 
Kimulux. Kimulux är ett CE-märkt, vattenresistent 
emulsionssprängämne. 

Produkten säljs främst i bulkform för att pumpas in i 
sprängborrhål men distribueras även i paketerade former.

BULKPRODUKTER:

• Kimulux SS 0000

• Kimulux R 0500

• Kimulux SSAN 0030

PAKETERADE PRODUKTER:

• Kimulux 42

• Kimulux 82

• K42 Slagladdning

• SLP 40

• SLP 50

• SLP 65

ÖVRIGA PRODUKTER:

• KP Primer

Bland våra övriga produkter finns t ex KP Primer 
och vi distribuerar även Booster och gasningsvätskor som 
subprodukt till bulkprodukterna.



981 86 Kiruna

Växel: 0771-760 220
Fax: 0771-760 221

SÄKERHETEN ÄR VIKTIG FÖR OSS

Inom hela LKAB-koncernen arbetar vi utifrån 
devisen säkerheten först. Inom vår verksamhet 
finns alltid en ansvarig person i tjänst.

Vi har en sprängämnesföreståndare med 
beredskap dygnet runt och en organisation som 
är redo att agera snabbt om en situation skulle 
uppstå. 

SÄKERHETEN FÖRST

www.lkabkimit.se
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