
  

 

 
 

 
 

Veilig snelwerkend ontdooiingsmiddel 
Antivocht behandeling, antistof behandeling 

 Heeft de geweldige capaciteit om een 150 x groter volume ijs te laten smelten dan het gebruikte 
volume aan Licoglass 

 Werkt 30 x sneller dan traditionele ontdooiingsmiddelen. 
 Relatief onschadelijk voor vloerbedekking: het product bijt veel minder uit dan alternatieve 

producten. 
 Preventief te gebruiken, daar waar het product gestrooid is treedt ijsvorming minder snel op. 
 Zeer hoog vochtaantrekkend (hygroscopisch) vermogen.  
 Bestand tegen vorst tot -51°C nadat de schilfers gesmolten zijn. 
 
TOEPASSING  
Voor sneeuwruiming en anti-ijzel behandeling op 
voetpaden, straten, schoolpleinen, parkeerterreinen, 
koelkamers, etc. Antivocht behandeling in lokalen, 
woningen, kelders, caravans, boten en opslagplaatsen, 
etc. Antistofbehandeling op tennispleinen, paden van 
rijscholen, werkplaatsen, schoolpleinen, openbare tuinen, 
etc. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
Sneeuwruiming en anti-ijzel behandeling: 
De schilfers verspreiden over het te behandelen oppervlak 
volgens dosering.  
Voorbeeld voor 100 m²: 
 Preventief: 2 kilo schilfers. 
 Op ijzel: 3 kilo schilfers. 
 Op een sneeuwlaag van minder dan 5 cm: 4 kilo. 
 Op een sneeuwhoop of een dikke sneeuwlaag: 8 kilo. 
De schilfers laten inwerken. Ze dringen door in de laag en 
laten deze snel smelten. 
Antivocht behandeling: 
Een zak met fijne mazen vullen met 1 kilo Licoglass per 
volume van 10 m³. De zak boven een vergaarbak van 
plastic hangen met een inhoud die 5 maal groter moet zijn 
aan die van de schilfers. Het product smelt door de 
opslorping van het vocht en druipt in de vergaarbak. 
Boven 10 m³ meerdere vergaarbakken gebruiken. 
Antistofbehandeling: 
Op vloeren: Eerst de vloer natsproeien. Daarna 1 kilo 
schilfers per 2 m² verspreiden. Op een tennisterrein met 
gravel: Eerst het gravel borstelen en rollen zoals 
gebruikelijk, licht natsproeien indien nodig om een licht 

vochtige grond te verkrijgen. Schilfers verspreiden (100 kg 
voor de speeloppervlakte en de omgevende zone). 
Minstens 12 uur wachten alvorens te gebruiken. De 
behandeling herhalen na 4 tot 5 weken. 
Voor een paardenrijschool: Met een hark de grond zo 
gelijk mogelijk maken. Overvloedig begieten zodanig dat 
het water in de laag indringt zonder een plas na te laten. 
Op de nog vochtige grond 2 kilo schilfers verspreiden per 
2 m² voor de looppiste van de paarden en 1 kilo per m² 
voor de rest van de piste. Minstens 12 uur wachten 
alvorens te gebruiken. Na 4 tot 5 weken de behandeling 
herhalen met een dosis van 500 gram per m² na een lichte 
besproeiing. 
 
PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
Type: Exothermische ontdooier in korrelvorm 
Kleur: Wit 
Geur: Reukloos 
pH: > 10 
Samenstelling: Bevat calciumchloride 
Bovengenoemde waarden gelden niet als 
productspecificaties. Voor verdere gegevens raadpleeg 
ons Veiligheidsinformatieblad. 
 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien 
zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
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