
Innovation in cleaning and protection

Sneeuw/ijs weg korrel

Voor een snelle en effectieve verwijdering van sneeuw en ijs

Bijzondere voordelen

- Werkt preventief 
- Werkt 30 keer sneller dan pekel 
- Voorkomt opvriezen 24 tot 48 uur 
- Werkt tot minimaal -20 ℃ 
- Economisch in gebruik



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Sneeuw/ijs weg korrel is speciaal ontwikkeld voor het snel en 
effectief bestrijden en voorkomen van gladheid op perrons, 
trappen, toegangen, fietsenstallingen, etc.  
Het geeft warmte af wanneer het oplost waardoor er een zeer 
snelle ontdooiing plaatsvindt, en het werkt 30 keer sneller dan 
pekel, smelt 150 keer het eigen gewicht en werkt tot minimaal 
-20°C. Pekel is slechts effectief tot ca. -4°C.  
Sneeuw/ijs weg korrel voorkomt bovendien dat het behandelde 
oppervlak de eerste 24 tot 48 uur opnieuw opvriest en kan 
uiteraard preventief ingezet worden. 
Sneeuw/ijs weg korrel bevat In tegenstelling tot de meeste andere 
vergelijkbare korrels een percentage van 94 tot 97% werkzame stof 
hetgeen bij een vergelijking resulteert in een tot 25 % effectievere 
werking. Product is economisch in gebruik. Bovendien is uit de 
praktijk gebleken dat het beton, steen en metaal niet aantast.  
Sneeuw/ijs weg korrel is bij voorgeschreven gebruik onschadelijk 
voor bomen en struiken, en het voorkomt bij voorgeschreven 
gebruik het kapot vriezen van de ondergrond. 

Gebruikersaanwijzing sneeuw en ijsvrij maken 
1. De korrel gelijkmatig over de sneeuw of het ijsoppervlak 

strooien. 
2. De korrel zorgt direct voor het smelten van de sneeuw en het ijs. 

 
Gebruikersaanwijzing preventief 
De korrel gelijkmatig over de sneeuw of het ijsoppervlak strooien 
zodat een glad oppervlak en centimeters sneeuw worden 
voorkomen, dit kan 24 uur voordat neerslag of op vriezen word 
verwacht. 

Materiaalverbruik: 
1. Sneeuw( 2 a 3 cm) en ijsvrij maken: 1 liter voor 6m2 
2. Bij veel sneeuw/ijs: 1 liter voor 3m2 
3. Preventief: 1 liter voor 10m2 

Bijzondere voordelen: 
1. Werkt 30 keer sneller dan pekel. 
2. Voorkomt opvriezen de eerste 24 tot 48 uur. 
3. Werkt preventief. 
4. Werkt tot minimaal - 20℃ 
5. Economisch in gebruik. 

Eigenschappen: 
Fysische eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
Werkingsprincipe: 

Vaste stof korrel 
Wit  
Geurloos 
Hitte opwerking gevolgd door 
vriespunt verlaging

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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25 liter Pallet 1/2 pallet 1/4 pallet

24x25 ltr 16x25 ltr 8x25 ltr

3,95 euro 4,55 euro 4,95 euro

10 liter Pallet 1/2 pallet 1/4 pallet

60x10 ltr 40x10 ltr 20x10 ltr

4,25 euro 4,80 euro 5,25 euro

Prijzen zijn per liter excl btw vrij aan huis.


