
АЙСМЕЛТ™ е специално формулирана, компактирана в гранула комбинация на калциев хлорид със сол. 
Съдържа инхибитор на корозия. АЙСМЕЛТ™ е композитен материал с продължително действие и работна 
температура до -200 C. Покрива стандарт ASTM D 98.  

Препоръчва се както за превенция на заледяването, така и за отстраняване на леда и утъпкания сняг от  ас-
фалтови и бетонни повърхности,  алеи, площадки пред гаражи и стълбища в домове, пред магазини и рес-
торанти. Особено е подходящ за обществени и търговски обекти. Количеството и действието на топене 
зависят от температура на настилката и околната среда, условията на снеговалеж, както и от дебелината на 
леда и утъпкания сняг. 

Предимствата на АЙСМЕЛТТМ 

 Най-добрият и продължителен ефект на топене поради комбинацията в една гранула на две антилед
соли в балансираното съотношение от 1:3; По-ефективен в сравнение с конкурентните реагенти.

 Удобство и лекота за приложение - изисква значително по-малко количество в сравнение с останалите
противообледенители за разтапяне на единица лед; 

 Приложим в широк диапазон зимни температури (солта е ефективна  едва до минус 4-50 С);
 Химически не въздейства на бетона (въздействието му е сходно с това на обикновената вода);
 Произведен е от чисти суровини, не съдържащи неразтворими примеси - не оставя бели утайки;
 Инертен към декоративните плочки, неагресивен към обувки, гуми на автомобили;
 В нормите за приложение е икологичен по отношение на почвата, трева и храсти;

Физични свойства 

 АЙСМЕЛТ™  представлява бели до бледо жълти гранули, компактиран под високо налягане материал, 
създаден по  ноу-хау на Зиракс  www.zirax.com , като всяка гранула съдържа предварително зададеното 
количество калциев хлорид като химически чиста сол. 

Химични свойства 

Компонент Един. Спецификации Типично 

Калциев хлорид/Натриев 
хлорид 

% 1:3 1:3 

Инхибитор на корозията % <1 0.8 

Общо съдържание на 
алкални соли (като NaCl) 

% <1.5 1.5 

Влага % <5 1.0 

Неразтворими във вода 
примеси 

% <2.5 0.2 

Безопасност и употреба 
Моля обърнете се към Информационния лист за безопасност за по-
подробна информация за безопасно боравене с продукта.  АЙСМЕЛТ™  
се складира в сухи помещения, препоръчително на закрито и върху па-
лети. При правилно съхранение максималният срок на годност е повече 
от две години. След частична употреба, затваряй най-плътно опаковката. 

Препоръчителен разход на АЙСМЕЛТ™ – Моля обърнете се към Препоръките за приложение. 

АЙСМЕЛТ™ е наличен в два вида заводски опаковки – 25 кг вентилни полипропиленови каширани с 
полиетилен торби и биг-беги по 1 тн, както и в 5 и 10 кг пластмасови кутии. 
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