
 

 

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU RAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU RAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU RAUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKUEPUBLIKUEPUBLIKUEPUBLIKU    
 
 
 
 
 
    
    

prostředek pro rozpuštění sněhu a leduprostředek pro rozpuštění sněhu a leduprostředek pro rozpuštění sněhu a leduprostředek pro rozpuštění sněhu a ledu            
    

� rozpouští sníh a led 10x účinněji než rozpouští sníh a led 10x účinněji než rozpouští sníh a led 10x účinněji než rozpouští sníh a led 10x účinněji než posypová posypová posypová posypová sůlsůlsůlsůl    
� účinkuje 8x rychleji než účinkuje 8x rychleji než účinkuje 8x rychleji než účinkuje 8x rychleji než posypová posypová posypová posypová sůlsůlsůlsůl    
� zůstává aktivní až do zůstává aktivní až do zůstává aktivní až do zůstává aktivní až do ----50°C50°C50°C50°C    (posypová sůl do cca (posypová sůl do cca (posypová sůl do cca (posypová sůl do cca ----7777°C)°C)°C)°C)    
� působí prepůsobí prepůsobí prepůsobí preventivně ventivně ventivně ventivně ––––    chrání před rizikem námrazychrání před rizikem námrazychrání před rizikem námrazychrání před rizikem námrazy    
� nepoškozuje ošetřené povrchy nepoškozuje ošetřené povrchy nepoškozuje ošetřené povrchy nepoškozuje ošetřené povrchy (zámkové dlažby, spárové hmoty, atp.(zámkové dlažby, spárové hmoty, atp.(zámkové dlažby, spárové hmoty, atp.(zámkové dlažby, spárové hmoty, atp.))))    
� nevyvolává korozinevyvolává korozinevyvolává korozinevyvolává korozi    
� bezpečný pro zeleň i kontbezpečný pro zeleň i kontbezpečný pro zeleň i kontbezpečný pro zeleň i kontakt sakt sakt sakt s    pokožkou zvířatpokožkou zvířatpokožkou zvířatpokožkou zvířat    
� pohlcuje vzdušnou vlhkost až do objemu pětinásobku své hmotnostipohlcuje vzdušnou vlhkost až do objemu pětinásobku své hmotnostipohlcuje vzdušnou vlhkost až do objemu pětinásobku své hmotnostipohlcuje vzdušnou vlhkost až do objemu pětinásobku své hmotnosti    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ICE MELT ICE MELT ICE MELT ICE MELT je velmi účinný prostředek pro rozpouštění sněhu a ledu formou uvolnění energie tepla 
při tání (90.000 kalorií na kilogram). 

 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:            
ICE MELTICE MELTICE MELTICE MELT    lze použít k prevenci před avizovanou námrazou i k přímému odstranění ledu a sněhu 
posypem ošetřených ploch. Využití vhodné pro údržbu ploch a venkovních schodišť před 
budovami veřejné správy, zdravotnických a veterinárních zařízení, hotelů a ubytoven, výrobních a 
skladovacích provozů, technických služeb, posyp nádražních perónů a zastávek MHD, 
přístupových koridorů na parkovištích a letištích.  
Pohlcuje vzdušnou vlhkost ve skladech, mrazírnách a jiných provozech.  
Výtěžnost ICE MELT: 1-2 kg na 7-10m2 plochy (posypová sůl cca 1kg na 1m2 plochy) 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
� pro odstranění ledu, námrazy a sněhupro odstranění ledu, námrazy a sněhupro odstranění ledu, námrazy a sněhupro odstranění ledu, námrazy a sněhu odhrňte sypký sníh a rovnoměrně posypte umrzlou 
vrstvu. Po 15 minutáchPo 15 minutáchPo 15 minutáchPo 15 minutách odstraňte uvolněné zbytky ledu a sněhuodstraňte uvolněné zbytky ledu a sněhuodstraňte uvolněné zbytky ledu a sněhuodstraňte uvolněné zbytky ledu a sněhu. 
� pro pohlcení vlhkosti pro pohlcení vlhkosti pro pohlcení vlhkosti pro pohlcení vlhkosti dejte do otevřené nádoby nebo perforovaného sáčku 1–2 kg a nechte 
vlhkost absorbovat. 
� proti vytvoření náledí a námrazyproti vytvoření náledí a námrazyproti vytvoření náledí a námrazyproti vytvoření náledí a námrazy aplikujte na plochy posypem při předpovědi nebo varováním 
výskytu náledí. 
ICE MELTICE MELTICE MELTICE MELT skladujte nejlépe v původních dobře uzavřených a suchých obalech. 
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Barva:   krémově bílá  
                    Hustota:  900 g/l při 20°C 
            

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  vědro 14 l (cca 12,6 kg) (obj. č. 238001) 
    

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě.listu a na etiketě.listu a na etiketě.listu a na etiketě.    

    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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prostředek pro rozpuštění sněhu a leduprostředek pro rozpuštění sněhu a leduprostředek pro rozpuštění sněhu a leduprostředek pro rozpuštění sněhu a ledu            
    

� rozpouští sníh a led 10x účinněji než rozpouští sníh a led 10x účinněji než rozpouští sníh a led 10x účinněji než rozpouští sníh a led 10x účinněji než posypová posypová posypová posypová sůlsůlsůlsůl    
� účinkuje 8x rychleji než účinkuje 8x rychleji než účinkuje 8x rychleji než účinkuje 8x rychleji než posypová posypová posypová posypová sůlsůlsůlsůl    
� zůstává aktivní až do zůstává aktivní až do zůstává aktivní až do zůstává aktivní až do ----50°C50°C50°C50°C    (posypová sůl do cca (posypová sůl do cca (posypová sůl do cca (posypová sůl do cca ----7777°C)°C)°C)°C)    
� působí působí působí působí preventivně preventivně preventivně preventivně ––––    chrání před rizikem námrazychrání před rizikem námrazychrání před rizikem námrazychrání před rizikem námrazy    
� nepoškozuje ošetřené povrchy (zámkové dlažby, spárové hmoty, atp.)nepoškozuje ošetřené povrchy (zámkové dlažby, spárové hmoty, atp.)nepoškozuje ošetřené povrchy (zámkové dlažby, spárové hmoty, atp.)nepoškozuje ošetřené povrchy (zámkové dlažby, spárové hmoty, atp.)    
� nevyvolává korozinevyvolává korozinevyvolává korozinevyvolává korozi    
� bezpečný pro zeleň i kontbezpečný pro zeleň i kontbezpečný pro zeleň i kontbezpečný pro zeleň i kontakt sakt sakt sakt s    pokožkou zvířatpokožkou zvířatpokožkou zvířatpokožkou zvířat    
� pohlcuje vzdušnou vlhkost až do objemu pětinásobku své hmotnostipohlcuje vzdušnou vlhkost až do objemu pětinásobku své hmotnostipohlcuje vzdušnou vlhkost až do objemu pětinásobku své hmotnostipohlcuje vzdušnou vlhkost až do objemu pětinásobku své hmotnosti    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ICE MELTICE MELTICE MELTICE MELT    je velmi účinný prostředek pro rozpouštění sněhu a ledu formou uvolnění energie tepla 
při tání (90.000 kalorií na kilogram). 

 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:            
ICE MELTICE MELTICE MELTICE MELT    lze použít k prevenci před avizovanou námrazou i k přímému odstranění ledu a sněhu 
posypem ošetřených ploch. Využití vhodné pro údržbu ploch a venkovních schodišť před 
budovami veřejné správy, zdravotnických a veterinárních zařízení, hotelů a ubytoven, výrobních a 
skladovacích provozů, technických služeb, posyp nádražních perónů a zastávek MHD, 
přístupových koridorů na parkovištích a letištích.  
Pohlcuje vzdušnou vlhkost ve skladech, mrazírnách a jiných provozech.  
Výtěžnost ICE MELT: 1-2 kg na 7-10m2 plochy (posypová sůl cca 1kg na 1m2 plochy) 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
� pro odstranění ledu, námrazy a sněhupro odstranění ledu, námrazy a sněhupro odstranění ledu, námrazy a sněhupro odstranění ledu, námrazy a sněhu odhrňte sypký sníh a rovnoměrně posypte umrzlou 
vrstvu.     Cca pCca pCca pCca po 15 minutách odstraňte uvolněné zbytky ledu a sněho 15 minutách odstraňte uvolněné zbytky ledu a sněho 15 minutách odstraňte uvolněné zbytky ledu a sněho 15 minutách odstraňte uvolněné zbytky ledu a sněhu u u u . 
� pro pohlcení vlhkosti pro pohlcení vlhkosti pro pohlcení vlhkosti pro pohlcení vlhkosti dejte do otevřené nádoby nebo perforovaného sáčku 1–2 kg a nechte 
vlhkost absorbovat. 
� proti vytvoření náledí a námrazyproti vytvoření náledí a námrazyproti vytvoření náledí a námrazyproti vytvoření náledí a námrazy aplikujte na plochy posypem při předpovědi nebo varováním 
výskytu náledí. 
ICE MELTICE MELTICE MELTICE MELT skladujte nejlépe v původních dobře uzavřených a suchých obalech. 
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Barva:   krémově bílá  
                    Hustota:  900 g/l při 20°C 
            

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  vědro 14 l (cca 12,6 kg) (obj. č. 238001) 
    

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě.listu a na etiketě.listu a na etiketě.listu a na etiketě.    

    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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