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Viktig information om Isf

SÅ HÄR FUNGERAR ISFRITT:
ISFRITT ÄR ETT IDEALISKT halkskyddsmedel. Du
köper det i hink. Antingen 4 kg eller 10 kg.
Isfritt består av granulerad kalciumklorid och
är lätt att sprida. I varje hink medföljer en praktisk ströare.
ISFRITT VERKAR MYCKET SNABBT, och är perfekt att
använda på utsatta ställen som trappor, entréer, garageuppfarter, trottoarer med mera. Kan
även spridas i förebyggande syfte.
NÄR DU VÄL SPRIDIT UT ISFRITT MED
STRÖAREN HÄNDER FÖLJANDE:
DEN RUNDA FORMEN hos Isfritt gör att det snabbt
borrar sig ner i isen.
Samtidigt drar Isfritt genast till sig fukt från
atmosfären och omvandlas till en vätska.
Denna vätska sänker vattnets fryspunkt och
smälter all snö och is den kommer i kontakt
med. Denna speciella förmåga skiljer Isfritt
från de flesta övriga issmältningsprodukter,
som måste komma i direkt kontakt med fukt
för att verka.
Processen går snabbt, eftersom Isfritt
utvecklar värme när det löses upp.
ISFRITT HAR EN VÄLDIGT låg fryspunkt. Det verkar
ända ner till -50 grader. Isfritt motverkar återfrysning och effekten varar länge.
ISFRITT BESTÅR AV ren kalciumklorid, och innehålller inga tillsatser som kan skada djur eller växter.
Isfritt har ett högt pH-värde: 9,5
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ritt – för att undvika halkskador!

EFTERSOM ISFRITT ÄR en vätska som spraytorkats
lämnar det inga pulverfläckar, utan endast ren
vätska återstår efter smältprocessen.
BESTÅNDSDELEN I ISFRITT, koncentrerad kalciumklorid, är det mest effektiva marknadens
issmältningsmedel

ISFRITT – FÖR ATT UNDVIKA HALKSKADOR

ISFRITT HAR SNABB EFFEKT
Tack vare den runda granulerade formen hos
isfritt borrar sig den runda prillen snabbt ner till
marken och smältprocessen startar direkt.
Flingor behöver längre tid på grund av sin platta
yta.
ISFRITT ÄR LÅNGTIDSVERKANDE
Isfritt är långtidsverkande på grund av att det
motstår avdunstning, eftersom det strävar efter
att behålla sitt naturliga vätsketillstånd. och på
grund av att fryspunkten är väldigt låg, även i
mycket utspädd koncentration.
ISFRITT ÄR DRYGT ATT ANVÄNDA
Eftersom isfritt smälter snabbare och effektivare
åtgår mindre mängd än vid användande av övriga smältprodukter.
ISFRITT ÄR SKONSAMT MOT MILJÖN
Isfritt består av ren kalciumklorid, och innehåller
inga tillsatser som kan skada djur eller växter.
Isfritt har ett högt pH-värde, 9,5.
ISFRITT LÄMNAR INGA SPÅR
Isfritt lämnar inga dammiga spår efter sig, eftersom tillverkningsprocessen bygger på en succcessivt spraytorkad vätska. Detta till skillnad
från stensalt, UREA och kaliumklorid som strävar efter att återgå till sin ursprungliga pulverform.
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