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ICE BREAKER FLAKES
Likvidátor ledu a námrazy s okamžitým účinkem.

CHARAKTERISTIKA:
ICE BREAKER FLAKES je vysoce účinný likvidátor ledu a námrazy,

určený pro aplikace při extrémně nízkých teplotách, kdy už nefunguje

běžná posypová sůl. Navíc není agresivní vůči běžným podkladům

(beton, asfalt, zámková dlažba). Tvar lupínků zaručuje dokonalé přilnutí

k podkladu a okamžitou změnu trakčních podmínek. Následná likvidace

ledu/námrazy probíhá urychleně, exotermickou reakcí, kdy se povrch

ledu/námrazy ihned po aplikaci zahřívá. 

Produkt působí dlouhodobě bez ohledu na kolísání denní nebo

noční teploty. 

APLIKACE:
ICE BREAKER FLAKES se používá jako univerzální posypový materiál

na cesty a chodníky v areálech autoservisů, závodů, velkých i malých

provozoven, na nástupištích vlaků, tramvají, autobusů a všude tam, kde

je nutné zajistit bezpečný pohyb lidí bez zranění a pohyb techniky bez

zbytečných škod vlivem nehod na kluzkém podkladu.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před aplikací otevřete kyblík - odstraňte vrchní víko.

2. Aplikujte ICE BREAKER FLAKES na kluzkou plochu (led/námraza)

pomocí vhodného nástroje (lopatka/rozmetač) nebo ručně. Při aplikaci

ručně doporučujeme chránit ruce vhodným typem rukavic.

3. Po ukončení aplikace kyblík vždy řádně uzavřete, aby nedošlo ke

ztvrdnutí produktu (produkt absorbuje vzdušní vlhkost).

SPECIFIKACE:
Barva: bílá

Vzhled: vločky

Zápach: bez zápachu

Báze: chlorid vápenatý

pH (při T= 20 °C): 7 až 11 (platí pro 10% roztok s vodou)

Relativní hustota: 2,15 g/cm3

Objemová hmotnost: 800 až 900 kg/m3

SKLADOVÁNÍ: 
Bez omezení v originálním, 

hermeticky uzavřeném obalu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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ICE BREAKER FLAKES CHIBF 10 kg (kbelík) CH80171 2827 2000


