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perquf pur exploior en qtials,esuI mumenr. Cobriu-Io anab sorra.
• Cal vigilae mois ulc uo !siateejar aigua s pólvoea: ua petard resullat o humit eyticvé altamcnt perillós.
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• No poscu pecuuds ditss cap tneno de eecïpient:
aquest rsclatariaz i els frsgmenu sortirien pro.
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• Compte amb els cotxes, les ga.so
rou i els dipcssita de liquids infiat
la més petita pòrdua por prod
explosió.
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