
14 liter  vödör 
25 kg zsák

ref .8907 S2
ref. 8907 S5

x 4
x 1

24-es raklap 
40-es raklap 

1 tonna zsák ref. 8907 BB x 1

ELŐNYÖK

Az ICE MELT (melegítő/hőfejlesztő) kapacitásának köszönhetően) 90 000 kalóriát szabadít fel kilogrammonként. 
Az ICE MELT gyorsabban olvasztja meg a havat, mint a só. 
Könnyen használható: Az ICE MELT kézzel vagy lapáttal alkalmazható. 
Gazdaságos: 1 kg ICE MELT 7-10 m² jég elolvasztásához elegendő, míg 1 kg só 1 m² jeget olvaszt fel. 
Rendkívüli hidegben is hatékony: Az ICE MELT akár -50°C-os hőmérsékleten is használható. 
Hosszú távú hatékonyság: a megolvadt hó és jég több napig nem fagy vissza.
Ártalmatlan: a sóval ellentétben az ICE MELT nem maró hatású, nem károsítja az autók karosszériáját, a beton-
járdát, nem veszélyezteti a kerti növényzetet.
Erőteljes nedvességgátló képesség: Az ICE MELT akár a súlya 5-szörösének megfelelő vizet is elnyel. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín: ............................................................. krémes fehér
Sűrűség: ........................................................megközelítőleg 900 g/l

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Jég és hó ellen: az ICE MELT munkaterületeken, gyalogos átkelőkön, járdákon, járműfelhajtókon (utak, ajtók, 
üzletbejáratok, raktárak bejáratai, lépcsőházak, hűtőházak) használható.
• távolítsa el a hó és jég nagy részét
• az ICE MELT-et szórja szét egyenletesen, minden 10 m²-re 1-2 kg mennyiséget
• hagyja állni míg beszívódik és olvasztani kezdi a havat és a jeget
• 15 perc elteltével az olvadék ellapátolható
Nedvesség ellen: az ICE MELT szárításra/páramentesítésre is használható: pincék, nedves raktárak,szuterének,
melléképületek esetében. 
• helyezzen egy ICE MELT-tel töltött hálós zsákot (1-2 kg) arra a területre, melyet páramentesíteni szeretne
• az ICE MELT a saját térfogatánál 5-10-szer több vizet is képes megkötni
• a legjobb eredményt megfelelő szellőzéssel és 5-10 m³-ként egy ICE MELT zsák használatával érhetjük el

FIGYELMEZTETÉS: az ICE MELT-et száraz helyen kell tárolni.
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ICE MELT
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A SÓNÁL TÍZSZER HATÉKONYABB
-50°C-ig használható
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak nem áll

módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki

adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben.

Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


