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Série N100 Pólvora tradicional de base simples  
As pólvoras Vihtavuori da série N100 são 
especialmente utilizadas em munições para rifles, 
possuindo uma grande variedade de tipos de grão e 
velocidades de queima, permitindo a otimização da 
sua recarga.

Série N300 – Pólvora de base simples
A série N300 da Vihtavuori é indicada para recarga de 
munições de armas curtas.

N150
A pólvora Vihtavuori N150 é uma 
pólvora de queima lenta, adequada 
às munições de calibres 
intermediários mais comuns, 
sobretudo quando são utilizados 
projéteis mais pesados, tais como os 
de precisão e caça. Esse propelente 
possui ainda aditivos que evitam o

N350
A pólvora N350 possui queima bastante 
lenta e excelente para recargas de 
calibres robustos, como o .45 Auto e o 
10mm. Também é indicada para o 
calibre 9mm Luger, apresentando 
excelente desempenho de precisão e 
indicada para modalidades de Tiro 
Esportivo, especialmente o tiro prático.
Frasco de 500 gramas. 

N330
De queima intermediária, a pólvora 
N330 é indicada para recarga para o Tiro 
Esportivo e é bastante versátil: 
desenvolvida especialmente para o 
calibre 9mm Luger, pode também ser 
utilizada nos calibres.38 Special, 
.40 S&W, .44 S&W Special e .45 Colt. 
Frasco de 500 gramas.N110

A pólvora N110 é indicada para os 
calibres .22 Hornet, .30 Carbine e 
calibres tais como .357 S&W Magnum, 
.44 Magnum, .454 Casull e 
.500 Magnum. Indicada também para 
recarga do calibre .300 BLK. 
Frasco de 1kg. 

acúmulo de resíduos de cobre no raiamento e que 
garantem maior estabilidade térmica ao propelente. 
Uma excelente opção para recargas nos calibres: 
.30-06 Springfield com projéteis de peso entre 185 e 
220 grains, 6,5x55 com projéteis de peso entre 140 e 
160 grains, .308 Winchester com projéteis de peso 
entre 175 e 200 grains e 6,5 Creedmoor. 
Frasco de 1kg. 

N560
Pólvora de queima muito lenta para 
calibres do tipo Magnum, 
principalmente quando utilizados 
projéteis mais pesados e quando são 
desejáveis altas velocidades. Excelente 
para os calibres: .270 Winchester, 
7mm Remington, .300 Winchester e 
.338 Lapua Magnum com projétil de 
250 grains ou mais leve. 
Frasco de 1Kg.

Para informações  adicionais e instruções de recarga utilizando pólvoras Vihtavuori, acesse o site do fabricante
 https://www.vihtavuori.com/reloading-data/ ou faça o download do aplicativo Vihtavuori Reload, agora também disponível em português.

PÓLVORA

A CBC, sempre pautada pelo compromisso 
de oferecer aos consumidores um amplo 
portfólio  de produtos, traz ao mercado 

brasileiro as Pólvoras Vihtavuori, conhecidas  
mundialmente como produtos de 

desempenho premium.

A aquisição de armas e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. 
Observe a legislação em vigor. Guarde armas e munições em locais separados, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. Imagens ilustrativas. 

Série N500 – Pólvora com composição especial para 
utilização em munições de alta energia 
A série N500 da Vihtavuori oferece o máximo de 
desempenho para uma recarga onde se procura 
velocidade e alcance adicionais com projéteis pesados. 
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