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Speciális jégbontó.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Ice Destroyer RICE Kiszerelésben 10 kg R 30300

Tulajdonságok: Előnyök:
• Alkalmazható alacsony hőmérséklet 

esetében akar -45 °C. 
• Alkalmazás után azonnali hatás – 

feloldja a jeget. 
• Nem agresszív, nem károsítja 

a felületeket.
• Környezetbarát.

• Használható -45 ° C-ig
• Azonnali és hosszú távú hatása van
• Különböző felületeken használható
• Ökológiailag lebomló

Alkalmazás:

ICE DESTROYER egy különleges keverék pikkelyek formájában, különböző vastagságú jég bontásá-
hoz. A jeget vízzé változtatja, és ezt követően az ökológiailag degradálódik. Azonnal hat és a hatása 
hosszú távú. Különböző felületeknél használható: térkő, beton, aszfalt, fa padló, bevonattal kezelt 
padló, műanyag és üveg.
Téli időszakban gyakran előfordul a jegesedés. Jég a járdán vagy egy üzem udvarán súlyos sérülést 
okozhat, vagy az autók, illetve a különböző gépek (különösen a gyár területén mozgó targoncák) 
közlekedési balesetét is okozhatnak. A jegesedés azonnali megszüntetéséhez, az emberek biztonsá-
gának növeléséhez valamint a felesleges anyagi károk megelőzésére szolgál az ICE DESTROYER.

Ice Destroyer
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

A terméket kézzel vagy egy speciális eszközzel (szórógép) lehet felvinni a felületre. A jeges felületre 
folyamatos rétegben kell felvinni a terméket. Vastagabb jégréteg és rendkívül alacsony hőmérséklet 
esetén a terméket megfelelően vastag rétegben kell használni. A termék azonnal hat, és hatása hosz-
szú távon megmarad, de megelőzésre is használható, ha jégképződés várható. Használat után mindig 
zárja el a tartály fedelét.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Tárolás:

Száraz helyen, az eredeti csomagolásban.


