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SMILTS- SĀLS MAISĪJUMS 15 09 16 
 

 
Slīdes samazināšanai uz slidenām / apledojušām virsmām.  

 

Pielietojums:  
 Sniega sablīvēšanai. 

 Apledojušu virsmu kaisīšanai. 

 Ledus kausēšanai. 

 Ietvēm un brauktuvēm.  

 Asfaltam un bruģim. 

Komponentes:   Dabīga smilts – mazgāta, žāvēta, frakcionēta, nesatur mālu un putekļu daļu. 

 Kalcija hlorīds. 

Tehniskie dati: 
 
 
 
 
 

 Parametrs Vērtība 

Smilts granulometriskais sastāvs:   1- 2  mm 

Bērtais blīvums: 1,50 +/ - 0,05 g / cm3 

pH: 8-12 

Mitrums: < 0,2% 
 

Izstrāde:   Materiālu kaisa tieši uz apledojušās vai apsnigušās virsmas. 

 Materiāls ķīmisko reakciju uzsāk tajā pašā brīdī, kad veidojas saskare ar virsmu. 

 Kalcija hlorīds nodrošina kušanas procesu. 

 Smilts samazina virsmas slīdi. 

 Materiālu var kaisīt uz virsmām, kuras tuvāko stundu laikā sāks apledot vai apsnigt, 

tas mazinās ledus un sniega kārtas veidošanos un padarīs virsmu mazāk slidenu. 

Papildus norādījumi iz-
strādei: 

  Ja materiāls netiek pilnībā izlietots, tad pirms novietošanas uzglabāšanai kārtīgi 

aizveriet iepakojuma vāku. 

Iepakojums:   Plastmasa spainis 12 kg / pilna palete 33 gb. 

Uzglabāšana:   Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un 

sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. 

 Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 3 gadi.  

Utilizācija:   Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām. 

Drošības informācija:   Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 

 
 

Krāsa Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

Brūna 12 kg 33 gb./pal. 4751006562578 

 
Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas 
tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautā-
jumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama 
drošības datu lapās. 


