Manual for ICE & DUST-AWAY
ICE & DUST-AWAY kommer i flydende form og er klar til brug. Det skal ikke fortyndes.
Teknisk datablad og sikkerhedsdatablad kan findes på www.amiteck.com
Typer tømiddel

ICE & DUST-AWAY +50 er lidt dyrere

Almindelig ICE & DUST-AWAY er den mest solgte, da
den ligesom vejsalt fungerer ned til 6-8 minusgrader.
Denne type tømiddel fungerer normalt godt til de
danske vinterforhold.

Men kan bruges ned til 16-18 minusgrader.
Doseringen af afiseren afhænger af mange forskellige
faktorer. Den følgende tabel viser den vejledende dosis i
gram pr. m2 ved forskellige vejtemperaturer.

ICE & DUST-AWAY

0 til -3 grader

-4 til -6 grader

-7 til 10 grader

Mod et lag frost

10 gram/ m2

10 gram/ m2

10 gram/ m2

Efter fjernelse af sne

20 gram / m2

35 gram / m2

50 gram / m2

ICE & DUST-AWAY +50

0 til -3 grader

-4 til -6 grader

-7 til 10 grader

-11 til -18 grader

Mod et lag frost

10 gram/ m2

10 gram/ m2

10 gram/ m2

10 gram/ m2

Efter fjernelse af sne

20 gram / m2

30 gram / m2

40 gram / m2

50 gram/ m2

Forebyggende spray

Forebyggende spray

Sprøjtesystemer skal renses med vand, efter hver
kørsel da dyserne ellers kan stoppe til.

VEND: For mere information om ICE & DUST-AWAY, kontakt support på tlf. 4018 3545

Faktorer, der påvirker den krævede dosis:
Overflade (sten, grus, asfalt, beton osv.). Glatte og faste
overflader kræver generelt mindre mængder, da den
anvendte mængde ikke drænes.
Vindhastighed og temperatur har meget indflydelse
på, i hvilken grad overfladen afkøles og dermed på den
doserede mængde.
Lokal trafik fjerner / flytter det anvendte afisningsmiddel. Jo tungere og hurtigere trafikken er, jo højere er de
krævede doser.
Nedbør:
De forventede mængder regn eller snefald efter påføring af afisningsmidlet har også stor indflydelse på
effekten.
Temperatur:
De faktiske temperaturer efter påføring af afisningsmidlet har også en betydelig indvirkning på effekten.

De mange fordele
ved ICE & DUST-AWAY
• Kommer i en “klar til brug” flydende form,
klæber fast på veje og blæser ikke væk
• Kan doseres direkte fra IBC palletank,
fra frontlæsser, ATV eller trailer
• Spare tid og mandskabskraft, da man ikke
behøver at kører vand på byggepladsen
• Miljøvenlig (Svanemærket), let bionedbrydelig og ikke giftig for mennesker
og naturen
• Ikke korrosivt over for overflader eller
metaller
• Klæber til veje og overflader med virkning
op til tre måneder
• Kan leveres med IBC sprøjtesystem
• Har være i brug siden 1996

ICE & DUST-AWAY kan spredes med alle former for
maskinel der kan sprede saltlage. De fleste sprøjtesystemer kan normalt anvendes. Amiteck har ligeledes
udviklet et enkelt IBC sprøjtesystem der kan kobles
direkte på en palletank. Dette IBC Sprøjtesystem kan
købes eller lejes gennem Amiteck.

Vi anbefaler at rengøre sprøjteudstyret
med vand efter brug.

Kontakt support – For mere information om ICE & DUST-AWAY

Tlf. +45 4018 3545 | Email: lp@amiteck.com | www.amiteck.com

klæbel grafisk design og tryk

Hvordan spredes det?

