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TEKNISKT DATABLAD - De-Iceing K20 kloridfritt tösalt
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De-Iceing K20 är ett kloridfritt pulver/granulat för smältning av snö och is. Innehåller inte 
kolrider och har ingen korrogerande verkan på armering i betong. Det finns ingen risk för 
korrosion på armering i betong om den blandas i betongen under gjutning. Om en viss 
mängd De-Iceing K20 blandas i betongen kan härdningen snabbas på. Om större mängder 
används kan betongytan missfärgas i gulbrun kulör. Produkten ska användas varsamt på 
ytor av betongplattor och liknande.

De-Iceing K20 har speciellt utvecklats för borttagning av is och snö i formsättningar, på 
betongunderlag, i fogar och liknande.
De-Iceing K20 är effektivt och börjar snabbt smälta bort is och snö.
De-Iceing K20 är mycket lämpligt för borttagning av is och snö vid betonggjutning vintertid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

DOSERING 

PRODFORMAT

DOSERING

Applicera De-Iceing K20 för hand eller med lämpliga verktyg. Produktmängden ska anpassas till mängden is och snö samt temperaturen. Ju lägre 
temperatur, desto mer De-Iceing K20 krävs.
OBS! I mycket låga temperaturer tar De-Iceing K20 endast bort is och snö. Betonggjutning vid låga temperaturer måste utföras med samma normala 
försiktighetsåtgärder som vid all annan betonggjutning vid låga temperaturer.

FÖRPACKNING
De-Iceing K20 levereras i 10 kg plasthinkar.
  
Så länge plasthinkens lock är ordentligt tätat har produkten en hållbarhetstid på minst 24 månader. 
De-Iceing K20 behöver inte lagras frostskyddat.
 (typiska värdenS     

LAGRING
TEKNISK DATA

Produktidentitet
Version: pulver/granulat               
Kulör: vit
pH:      12  
Densitet (g/cm3) 2,43 
HyDratec Scandinavian AB, Hallsberg, Sverige, Tel 010-585 21 00, info@hydratec.se, www.hydratec.se

ARNING
e tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår 
uvarande kunskap om och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information ska också betraktas som 
ägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att 
rodukten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra 
ndamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

OBSERVERA 

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan 
rekvireras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.

Löslighet:  väl upplösningsbar (112g/100g H2O) 




