
АЙСМЕЛТТМ

ТОПИ СНЕГА, РАЗТАПЯ ЛЕДА



АЙСМЕЛТ – топи снега, разтапя леда

За ИЗВЪНГРАДСКИЯ ДОМ

Грижливо почистване на
двора и алеите
ЕКОЛОГИЧЕН за домакинството

За БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА 
Позволява бързо премахване 
на леда, да няма заледяване 
пред  гаража и на паркинга

За ДВОРОВЕ, ПАРКИНГИ, АЛЕИ, СТЪЛБИЩА
Запазва матералите – плочки, 
дървени, бетонни и асфалтови 
покрития



АЙСМЕЛТ – композитен материал

МАТЕРИАЛ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ 
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ДО -200С 

Препоръчва се за отстраняване на дебел 
слой лед и утъпкан сняг. 

За предотвратяване на заледяването –
почистваната повърхност да се обработи 
при понижение на температурата или в 
началото на снеговалежа. 

Оптимално е да се провежда обработката 
на повърхността през нощта.  



ВАЖНО за работата с айсмелт
Обработената повърхност трябва да се почиства от остатъците лед и сняг за да се 
предотврати възможното замръзване в случай на рязко понижаване на температурата. След 
използване на АЙСМЕЛТ, се препоръчва почистването да се направи не по-късно от 12 ч.
Не следва да се прилага АЙСМЕЛТ на циментови покрития в течение на една година от 
полагането им.
Разходът на АЙСМЕЛТ и скоростта на работа зависят от температурата, влажността на 
въздуха и дебелината на леда.

Препоръчителен разход на айсмелт, г/м2

Температура на въздуха, градуси Целзий 

0 до -2 -2 до -4 -4 до -6 -6 до -10 -10 до -15 -15 до -20

Предотвратяване на 
образуването на 
поледица

20 25 30 40 60 80

Отстраняване на лед 
с дебелина 1 – 5 мм

40 40 50 70 100 150

Отстраняване на лед 
с дебелина 5 – 10 мм

60 60 80 100 130 180

При температури под -200С и дебелина на леда над 10 мм се препоръчва повторна обработката



Почистване на леда

Гранулите АЙСМЕЛТ интензивно
поглъщат влага от въздуха, отделяйки
топлина. Работейки на принципа на
топлинното свредло, без образуване на
локви, те проникват в ледения слой,
разрушават структурата на леда и
връзката му с повърхността. АЙСМЕЛТ
се справя добре и утъпкания сняг.

След около 15 минути до 2 часа, в
зависимост от температурата на въздуха
и дебелината на леда, обработената
повърхност лесно може да бъде
почистена с лопата и четка от
разрушения лед.

Преди обработката, следва да се почисти
повърхността от пухкавия сняг.



Колесен разпръсквач

Обработена площ: Около 400-625 м2 с пълен контейнер на 
3 м ширина с едно зареждане

Покритие: Приблизително 40-70 м2 за минута

Използвани материали: Противообледенителни материали: 
Айсмелт ТМ, Премелт ТМ,пясък, др.

Тегло на 
разпръсквачката:

8 кг без противообледенителния
материал

Вместимост на 
контейнера:

около 25 кг Айсмелт ТМ, Премелт ТМ, сол, 
пясък

Препоръчва се за:

паркинги на търговски центрове, зони за 
обществено ползване, частни пътища, 
офис комплекси, бензиностанции, 
училища алеи в паркове и градини, 
болници, спортни съоръжения, и др.

Задвижването на разпръскващия механизъм се извършва от 
колелата с механична трансмисия от неръждаема неръждаема
стомана.

Произход – Чехия Цена – 470 лв без ДДС

KRH 01 MATTERHORN



Разпръсквач за прекачване към кола или 
трактор
Обработена площ: Около 2000-6000 м2 с пълен контейнер 

на 3м - 6м ширина с едно зареждане

Работна скорост: До 10 км/ч

Използвани материали: Противообледенителни материали: 
Айсмелт ТМ, Премелт ТМ,пясък, др.

Тегло на разпръсквачa: 65 кг без противообледенителния
материал

Вместимост на 
контейнера:

около 150 кг Айсмелт ТМ, Премелт ТМ, сол, 
пясък

Количество продукт за м2 Регулируемо 25 - 75 g/m2

Препоръчва се за:

паркинги на търговски центрове, зони за 
обществено ползване, частни пътища, 
офис комплекси, бензиностанции, 
училища алеи в паркове и градини, 
болници, спортни съоръжения, и др.

Произход – Чехия Цена – 2000 лв без ДДС

KRH 03 – Everest



Разпръсквач за прекачванене към кола 
или трактор

Обработена площ:
До  от 3300 до 10 000 м2 с пълен 
контейнер на 3м - 6м ширина с едно 
зареждане

Работна скорост: До 15 км/ч

Използвани материали: Противообледенителни материали: 
Айсмелт ТМ, Премелт ТМ,пясък, др.

Тегло на разпръсквачa: 95 кг без противообледенителния
материал

Вместимост на 
контейнера:

около 250 кг Айсмелт ТМ, Премелт ТМ, сол, 
пясък

Количество продукт за м2 Регулируемо 25 - 75 g/m2

Препоръчва се за: За обработка на пътища

Произход – Чехия Цена – 2800 лв без ДДС

KRH 04 – Fuji



Доставка на АЙСМЕЛТ
Актуален 

ценоразпис за сезон 2019-2020

Моля потърсете ни в:
Офис Пловдив

Адрес: ул. Мечников №4, г. Пловдив 4002
Телефони: 032.640078; 0888320952
Факс: 032.640080
Е-mail: maximgermanov@pharmcobg.com

Склад Пловдив
Адрес: бул. Дунав №79, Пловдив 4003
Телефон: 032.940615
Мобилен: 088 857 50 74

Склад в София
Адрес: ул. Лидице № 31, София 1111
Тел./Факс: 02. 971 45 30, 0879.442112
Е-mail: georgideliev@pharmcobg.com

Склад в Сливен
бул.Ст.Караджа № 6                                                                  
Моб. 0879.435783, 0888.297922

www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com

Количество, тона
Цена 

лв/тн без
ДДС

Условие на 
доставка

Под 0,5 980 От склад в 
Пд или Сф

От 0,525 до 1,0 940 От склад в
Пд, Сл

От 1,025 до 10,0 830 От склад в 
Пд 

От 10.025 до 20,0 740 От склад в 
Пд

Над 20,025
Договорна Доставено

до клиент

mailto:maximgermanov@pharmcobg.com
mailto:georgideliev@pharmcobg.com
http://www.pharmcobg.com/
http://www.pharmco-shop.com/
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