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Redd for å
skli på isen?

ISFRITT HAR RASK EFFEKT
Takket være den runde granulerte formen hos
Isfritt borrer den runde kulen seg raskt ned i
bakken og smelteprosessen starter direkte.
Flak trenger lengre tid på grunn av sin flate
form.
ISFRITT ER LANGTIDSVIRKENDE
Isfritt er langtidsvirkende på grunn av at det
motkjemper avdunsting, ettersom det strever
etter å beholde sitt naturlige væskeinnhold,
og på grunn av at frysepunktet er veldig lavt,
selv i meget lav utspedd konsentrasjon.
ISFRITT ER DRØYT I BRUK
Ettersom Isfritt smelter raskere og mer effektivt
går det med mindre mengde enn ved bruk av
øvrige smelteprodukter.
ISFRITT ER SKÅNSOMT MOT MILJØET
Isfritt består av ren kalciumklorid, og inneholder
ingen tilsetningsstoffer som kan skade dyr
eller planter. Isfritt har en høy pH-verdi, 9,5.
ISFRITT ETTERLATER INGEN SPOR
Isfritt etterlater ingen sølete spor etter seg,
ettersom tilvirkningsprosessen bygger på en
suksesivt spraytørket væske. Dette til forskjell
fra stensalt, UREA og kaliumklorid som strever
etter å komme tilbake til sin opprinnelige pulverform.
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ISFRITT – EFFEKTIVT MOT IS

Ingen fare!
Bruk Isfritt
– så sklir du ikke!
Viktig informasjon om Isfritt – for å unngå skader ved å skli på isen!

SLIK FUNGERER ISFRITT:
ISFRITT ER ET IDEELT middel mot holke.
Du kjøper det i bøtte. Enten 4 kg eller 10 kg.
Isfritt består av granulert kalciumklorid og er
lett å sprede. I hver bøtte følger det med en
praktisk spreder.
ISFRITT VIRKER MEGET RASKT, og er perfekt til å
anvende på utsatte steder som trapper, entreèr,
garasjeoppkjørsler, gangstier m.m. Kan også
spredes som forebyggende tiltak.

ISFRITT BESTÅR AV ren kalciumklorid, og inneholder ingen tilsetninger som kan skade dyr
eller vekster.
Isfritt har en høy pH-verdi: 9,5
ETTERSOM ISFRITT ER en væske som er spraytørket etterlater det ingen pulverflekker, bare
ren væske blir igjen etter smelteprosessen.
INNHOLDET I ISFRITT, konsentrert kalciumklorid,
er det mest effektive av markedets is-smeltingsmidler.

NÅR DU HAR SPREDT UT ISFRITT MED
SPREDEREN SKJER FØLGENDE:
DEN RUNDE FORMEN hos Isfritt gjør at det raskt
borrer seg ned i isen.
Samtidig drar Isfritt umiddelbart til seg fukt fra
atmosfæren og omvandles til en væske.
Denne væsken senker vannets frysepunkt og
smelter all snø og is som den kommer i kontakt
med. Denne spesielle funksjonen skiller Isfritt
fra de fleste andre is-smeltingsprodukter, som
må komme i direkte kontakt med fukt, for å
virke.
Prosessen går raskt, ettersom Isfritt utvikler
varme når det løses opp.
ISFRITT HAR ET VELDIG lavt frysepunkt. Det virker
helt ned til –50 grader. Isfritt motvirker igjenfrysing og effekten varer lenge.
ISFRITT – FOR Å UNNGÅ SKADER
VED Å SKLI PÅ ISEN

