
Toepassingsmogelijkheden:

De-Icer Liquid is speciaal ontwikkeld voor het snel en effectief
bestrijden en voorkomen van ijsvorming op bijvoorbeeld autoruiten.
De-Icer Liquid heeft een unieke tweevoudige werking. Het
werkt preventief om ijsvorming te voorkomen en daarnaast versnelt
De-Icer Liquid het ontdooiproces van reeds aangevroren
ondergronden wat eenvoudig en snel tijdsbesparing oplevert.  

Gebruiksaanwijzing:
 
Preventief:
1.  Breng De-Icer Liquid aan op de te behandelen oppervlak.
 
Versnellen ontdooiproces:
1.  Breng De-Icer Liquid in ruime mate rechtstreeks aan op de  
 aangevroren ondergrond en laat het product inwerken.  

Materiaalverbruik:
 
Verbruik is ca. 10-15 ml per m2.
Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk
vastgesteld te worden. 

Bijzondere voordelen:
•	 De-Icer Liquid heeft een unieke tweevoudige werking waardoor het niet 

alleen het ontdooiproces versnelt maar tevens ook preventief werkt.
•	 De-Icer Liquid behoudt zijn preventieve werking circa18 uur.
•	 De-Icer Liquid behoudt zijn versnellende werking op het ontdooiproces 

circa 24 uur.
•	 De-Icer Liquid is snel en eenvoudig aan te brengen en levert hierdoor 

tijdsbesparing op.
•	 De-Icer Liquid is werkzaam tot temperaturen van circa -35 graden 

Celsius.
•	 De-Icer Liquid zorgt voor een mindere aanhechting van vorst op bijvoor-

beeld autoruiten en verhoogt hierdoor de veiligheid op de weg.
•	 De-Icer Liquid is 100% oplosbaar in water, biologisch afbreekbaar en dus 

milieuvriendelijk.

Gevarensymbolen en H & P zinnen: 
 

 
  

 
           GHS02
   Waarschuwing

H-Zinnen  : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
P-Zinnen  : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete
    oppervlakken, vonken, open vuur en andere
    ontstekingsbronnen. Niet roken
  : P233 - In goed gesloten verpakking bewaren 
 
Eigenschappen:

Uiterlijk  : Vloeistof
Kleur  : Groen
Geur  : Praktisch geurloos
Werkingsprincipe  : Hitte opwekking gevolgd door vriespuntverlaging
pH  : 7,2
Oplosbaarheid : Volledig oplosbaar in water

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan
hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD 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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