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Preparat do usuwania lodu i
śniegu Zabójca Lodu 10 kg
Cena brutto

79,95 zł

Cena netto

65,00 zł

Dostępność

Towar w stałej ofercie

Czas wysyłki

1-2 dni robocze

Numer katalogowy

RO-205/10

Kod EAN

5900537001493

Opis produktu

Preparat do usuwania lodu i śniegu Zabójca Lodu
Preparat do usuwania, roztapiania lodu i śniegu z chodników, schodów, podjazdów, bezpieczny dla kostki brukowej i
zabezpieczonego betonu, preparat w postaci granulatu, ułatwiający oczyszczanie powierzchni z lodu i ubitego śniegu oraz do
osuszania pomieszczeń z wilgoci. Preparat utrzymuje rozmrożoną powierzchnię bez tworzenia się szronu, przez okres do 2 dni
od chwili posypania jej płatkami. Może być stosowany na beton, kostkę brukową i na wszystkie inne powierzchnie utwardzone.
Jest skuteczny przy temperaturze powietrza do - 20 stopni C. Nie roztapia lodu tylko powoduje jego kruszenie (bez błota
pośniegowego), ułatwiając usunięcie z chodników, parkingów, podjazdów, stacji paliw, placów zakładowych, platform
spedycyjnych, wejść do szkół i sklepów. Preparat jest bezpieczny dla roślin.

Produkt objęty rabatem. Cena zmienia się
w zależności od ilości w koszyku.
Ilość

Rabat

od 2 szt. do 3 szt.

3%

od 4 szt. do 5 szt.

5%

od 6 szt. do 7 szt.

7%

od 8 szt. do 10 szt.

10%

od 11 szt. do 14 szt.

12%

od 15 szt. do 19 szt.

15%

od 20 szt. do 30 szt.

20%

SPOSÓB UŻYCIA
Nanieść preparat na powierzchnię. 20 - 120 g/m2 w zależności od temperatury powietrza i grubości warstw lodu / ubitego
śniegu. Przy niskiej wilgotności powietrza należy zwilżyć powierzchnię wodą, aby ułatwić się rozpuszczanie preparatu. Po
skruszeniu lodu należy usunąć go mechanicznie.
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OBSZAR ZASTOSOWANIA
- zakłady przemysłowe, firmy, przedsiębiorstwa
- instytucje publiczne
- gospodarstwa domowe

Dokumentacja: Karta charakterystyki, atest PZH
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