LICOGLASS

Nopeasti vaikuttava jäänsulatusaine.
(Toimii myös kosteuden- ja pölynestoaineena)








Licoglass sulattaa jäätä 150 kertaa tilavuutensa verran.
Toimii jopa 30 kertaa nopeammin kuin perinteiset tuotteet.
Harmitonta lattiapinnoitteille ja –vahoille.
Voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevänä tuotteena. Kohteissa, joissa tuotetta käytetään - jään
muodostuminen hidastuu jäätymispisteen pienentyessä.
Erittäin hygroskooppinen.
Kun tuotehiutaleet ovat liuenneet, pakkaskesto on -51°C.

KÄYTTÖOHJE:

Tehoaa lumeen ja jäähän kulkuväylillä, teillä ja pihoilla. Soveltuu myös jäähdyttimien edessä olevaan huurteen
poistoon. Licoglass soveltuu erinomaisesti kosteutta vastaan esim. asuintiloissa, kellareissa, asunto-vaunuissa,
veneissä ja varastotiloissa sekä pölyämistä vastaan tenniskentillä, maneeseilla, rakennustyömailla, pihoilla,
telakoilla, puistoissa ym.
Lumen ja jään poisto:
Levitä hiutaleita käsiteltävälle pinnalle noudattaen seuraavia annostusohjeita per 100 m²:
Ennaltaehkäisy: 2 kg
Jäänsulatus: 3 kg
Lumenpoisto: Vähemmän kuin 5 cm: 4 kg
Kovaksi pakkautunut lumi: 8 kg
Anna tuotteen vaikuttaa. Hiutaleet lämmittävä lunta tai jäätä ja vajoavat nopeasti sulatettavien kerroksien läpi.
Muutaman minuutin kuluttua voidaan tarvittaessa lumi/jää on helppo poistaa esim. katuharjalla.
Toista käsittely 1 – 4 päivän kuluessa riippuen sääolo-suhteista.
Kosteudenesto:3
Laita 1 kg/10 m Licoglass:ia pussiin tai hienojakoiseen sihtiin ja aseta se tilavuudeltaan 5 kertaa suurempaan3
ämpäriin hiutaleiden määrästä. Kun tuote liukenee, se imee kosteutta ja valuu ämpäriin. Jos alue on yli 10 m
käytä useampaa ämpäriä.
Pölynesto:
Pinnoilla, jotka eivät vaadi esikäsittelyä, suihkuta pintaan vettä ja levitä sen jälkeen hiutaleita 1 kg per 2 m ².
Esikäsittele hiekkatenniskenttä harjaamalla ja 2jyräämällä. Tarvittaessa kostuta pinta vedellä, pinnan tulee olla
hieman kostea. Levitä hiutaleita 200g per 1 m ; vastaa 100 kg peli- ja ympäröivälle alueelle. Odota ainakin 12
tuntia ennen alueen käyttöä. Käsittele pinta uudelleen 4 – 5 viikon kuluttua.
Ratsastusareenat ja maneesit: tasoita pinta, jos mahdollista. Kostuta pinta huolellisesti niin, että
se on
läpimärkä,2kuitenkin niin, ettei siinä ole lätäköitä. Levitä kostean pintaan 2 kg hiutaleita per m 2 kulkuväylille ja
1 kg per m muille alueille. Odota ainakin 12 tuntia ennen areenan / maneesin käyttöä. Kastele pinta kevyesti
uudestaan vedellä 4 – 5 viikon kuluttua.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Eksoterminen jäänsulatusrae/hiutale
Väri: valkoinen
Haju: Hajuton
pH : > 10
Sisältää: kalsiumkloridi
Pakkaus: 25 kg astiassa.

HUOM:

Katso varotoimenpiteet tuotteen pakkauksen etiketistä.
Älä käytä puiden läheisyydessä.
Säilytettävä kuivassa tilassa hyvin suljettuna.
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