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Posypová sůl
Posypový rozmrazovací prostředek

Název výrobku: Posypová sůl
Složení: Chlorid sodný, NaCl
Vzhled: průmyslová sůl, krystalický, bílý prášek,
Použití
Posypový rozmrazovací prostředek k uvolňování
ušlapaného a uježděného sněhu, ledu a námrazy z
chodníků, komunikací a dopravních ploch při jejich zimní
údržbě. Zasněžené a zledovatělé plochy se posypou
přípravkem v dávce cca 50g – 100g/10 m2. Následně
dojde k uvolňování odstraňované vrstvy sněhu a ledu
jejím změknutím a rozbřednutím. Uvolněná kašovitá
hmota se mechanicky odstraní.
Chemická analýza: NaCl 97,50 % min.
Ca 0,45 % max.
Mg 0,05 % max.
SO4 1,0 % max.
H2O 0,5 % max.
Nerozpustné části 0,7 % max.
Zrnitost analýza: síto propad v % tolerance
5,00 mm 100 0
3,15 mm 70 +- 20 %
0,80 mm 20 +- 10 %
0,16 mm 5 max.
Hustota: 2165 kg/m3
První pomoc
UPOZORNĚNÍ: Pozor! Může ohrozit zdraví při požití. Může
ohrozit zdraví při nadýchání se
prachu. Prach i roztok dráždí pokožku a sliznice. Zabraňte
vdechování prachu. Je třeba dodržovat
zásady hygieny a použít osobní ochranné pracovní
prostředky. Pracujte v rukavicích. Při práci
s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit. Po práci a před
jídlem umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit
vhodným reparačním krémem. První pomoc: při zasažení
očí – co nejrychleji a
nejdůsledněji vypláchnout vodou (alespoň 15 minut), při
zasažení pokožky – svléknout i současně zasažený oděv,

pokožku omýt proudem studené čisté vody s mýdlem
(oděv před dalším použitím
vyprat), při požití – bezprostředně po požití vypít větší
množství pitné vody a vyhledejte lékaře, při
nadýchání prachu – přerušit práci ve všech případech, kdy
inhalace vyvolává příznaky (kašel). Ve
všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení
očí a po požití vždy vyhledejte lékařské
ošetření.
Balení: 5 kg, 10kg
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na
obalu.

