Dooikorrels FAST:
IDEAAL VOOR LAADKADES
IJSVRIJ TE HOUDEN

Dit wilt u toch liever vermijden?
Gevaarlijke toestanden bij sneeuw en ijs?
Vanaf nu verleden tijd …

dankzij de Chemifor Dooikorrels
De ganse winter sneeuw- en ijsvrij zonder moeite !

Bestel nu uw Chemifor
Dooikorrels en strooizout
zodat u geen problemen
hebt met extra hoge
prijzen in de winter.

CHEMIFOR DOOIKORRELS
Voor

gladheidbestrijding

zijn

er

vele dooimiddelen, elk met hun eigen
kenmerken. U als gebruiker kiest voor
een middel met een snelle werking en
hoge effectiviteit. Een middel dat u
probleemloos kunt bewaren en veilig
kunt verwerken. Omdat het weer op
langere termijn niet of nauwelijks te
voorspellen is, moet het onder alle
omstandigheden in elke gewenste
hoeveelheid snel en tegen een acceptabele prijs leverbaar zijn.
Chemifor
levert
strooizout
en
dooikorrels aan bedrijven en particulieren in heel België en Nederland.
Afgelopen winter geen zout kunnen
krijgen? We beschikken over een grote
voorraad. Door onze grote voorraad
kunnen we een scherpe prijs geven en
kunnen we snel leveren, zo nodig leveren we binnen 48 uur.

voor Bestellingen en prijzen kunt u ons
contacteren via info@sneeuwproducten.be
of telefoonnummer 0493/72 21 09.

IDEAAL VOOR LAADKADES
Chemifor Dooikorrels wordt gebruikt om sneeuw en/of ijs te laten smelten
door middel van warmte. Zo worden stoepen, wegen, ingang, … onmiddellijk
sneeuw- en ijsvrij. Een gemak voor uw personeel, klanten, voorbijgangers en
uzelf. Chemifor Dooikorrels is een droog product in de vorm van een korrel
van 2 à 3 mm groot, verpakt in luchtdichte emmers van 10 of 25 kg. Kan zowel
binnen (vrieshuizen) als buiten gebruikt worden.
•
Véél minder nodig dat gewoon strooizout
•
Werkt bij temperaturen ver onder het vriespunt, zelf bij -20°C
•
Het smeltwater bevriest niet meer.
•
Kan ook preventief worden ingezet vóór aanvang van sneeuwval.
•
Vreet niet in op de ondergrond zoals beton.
•
Door de luchtdichte emmer onbeperkt houdbaar op een droge
plaats!
Chemifor Dooikorrels zijn beschikbaar in 2 soorten:
1. Chemifor Dooikorrels Plus: Bezit een langdurige werking zodat sneeuw
en ijs geleidelijk smelten.
•
Werkt tot 5 x sneller dan strooizout
•
Temperatuur van de dooikorrels stijgt tot 40 tot 45°C
•
Werkt tussen de 48 en 72 uur na het uitstrooien*
•
Geen schadelijke werking op parket, vloerbedekking of natuursteen
•
Laat geen sporen na, geen uitgebeten vlekken of kringen
•
Niet schadelijk voor fauna en flora, vriendelijk voor plant & gazon
2. Chemifor Dooikorrels Fast: Om sneeuw en ijs in een mum van tijd te doen
verdwijnen.
•
Werkt tot 20 x sneller dan strooizout
•
Temperatuur van de dooikorrels stijgt tot 70°C
•
Werkt tussen de 24 en 36 uur na het uitstrooien*
•
Ideaal om vast te zitten auto’s in de sneeuw snel vrij te krijgen.
Chemifor Dooikorrels is een revolutionair nieuw product dat gebruikt wordt
om stoep, parkeerplaats, wegen, inkom, … zeer snel vrij te maken van sneeuw
en/of ijs. De werkwijze is eenvoudig:
1. De Chemifor Dooikorrels verstrooien op het oppervlak dat ijs- en sneeuwvrij gemaakt moet worden, eventueel gebruik maken van een handige
strooikar.
2. Zodra de Chemifor Dooikorrels in contact komen met vocht (ijs en
sneeuw) geeft het direct een warmte af van 45°C voor de Dooikorrel
Plus, 70°C voor de Dooikorrel Fast, zodat ijs en sneeuw direct begint te
smelten.
* afhankelijk van de omstandigheden

CHEMIFOR STROOIZOUT

Productomschrijving: Wij leveren uitsluitend wit strooizout van de 1e kwaliteit.
Ons strooizout is snel en zorgt voor direct resultaat. Bovendien is ons strooizout
niet gekleurd en kunnen we het verkopen aan een zeer scherpe prijs.
Gebruiksaanwijzing: Het strooizout ruim, maar gelijkmatig uitstrooien dit kan
met behulp van een strooiwagen of handstrooier. Laat het strooizout inwerken op de ondergrond. U kunt strooizout ook preventief gebruiken.

CHEMIFOR STROOIwagens/handstrooiers

U kunt ook voor strooiwagens en handstrooiers bij ons terecht.

Schazenstraat 6/7 -8640 Oostvleteren - info@chemifor.be - www.chemifor.be

