
 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА (Technical Data Sheet) 
Магній хлористий 6-ти водний технічний (Відповідає Стандарту CAS 7791-18-6) 

Редакція від 22-07-2015 
 

Назва:  
 
 
Відповідність 
стандартам: 

Магній хлористий технічниий  - високо очищений 6-ти 
водний магнію хлорид 48% у лускоподібній чи 
порошкоподібній формі. 
 
Лускова та порошкоподібна форми відповідають 
міжнародним стандартам CAS 7791-18-6, EINEC 232-
094-6. Лускоподібний продукт відповідає класу USP, 
технічний cтупінь очистки згідно ASTM. 

 

Склад:  
 
 

Тверді лусочки пласкої форми магнію хлористого 6-ти водний 48%, 
від слабко жовтуватого до сірого відтінку. Легко розчиняється у воді. 
Дуже гігроскопічний. Виготовляється згідно CAS 7791-18-6.  

Лусочки різного розміру:  
0,5 до 2,0 см  - 95%. 
Насипна щільність  750 кг/м

2 

Напрямки 
використання:  

Лускоподібний та порошкоподібний магній хлористий 6-ти водний застосовується в готовому вигляді 
у різних галузях  народного господарства чи в якості додаткового хімічного компоненту:  
-  протиожеледні матеріали (наприклад Deice Power) 
-  очищення бавовняних тканин 
-  дизінфекуючі засоби 
-  вогнегасник 
-  збагачення мінеральних добрив 
-  домішок при виготовленні казеїнових клеїв 
-  каталізатор 
-  виготовлення штучної шкіри 
-  приготування магнезіального цементу (цемент Сореля) 
-  при виготовленні пергаментного паперу 
-  реагент аналітичної хімії 
-  пилопригнітання 

 

Застосування 
(ПГМ): 

В якості профілактичного засобу для швидкої обробки поверхні до початку формування льоду. А 
також як засіб над швидкої боротьби з ожеледицею, шляхом населення матеріалу та прибирання 
зруйнованого та відщепленого льодового покриття за різних зимових умов (град/дощ, іній, ожеледь, 
чорний лід).  

 

Ліквідація льоду та 
ожеледі 
 

Ліквідація протягом 15 хвилин льодяного прошарку на поверхні з утворенням захисного покриття, 
подальше блокування утворення льоду чи налипань снігу протягом 24 годин. Послідовність дій: 
очистити поверхню від пухкого снігу/розсипати матеріали (табл.1) на поверхню/зачекайте/при 
потребі додатково обробіть льодові острівці/Видалити суттєвий лід з поверхні.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нормо-витрати матеріалу                                                          Таблиця 1 
Температура середовища -2ºС -5ºС -10ºС -15ºС -20ºС -25ºС -31ºС -35ºС 

Товщина льоду 1-2 мм 10 15 20 30 50 70 90 110 

Товщина льоду 3-5 мм 15 20 30 40 80 100 150 170 

*Вказана кількість реагенту передбачає подвійну обробку поверхні місцевого льодяного прошарку. 

 
Слідкуйте за інтенсивністю та рівнем опадів, середньою температурою. При потребі здійсніть 
повторну обробку поверхні. Використовуйте притиральну техніку, інвентар для очищення поверхні 
від утвореної снігової каші. 
 
Додаткові систематизовані інструкції роботи протиожеледних реагентів за різних погодних умовах та 
виду опадів (сніг/ожеледь/чорний лід/спресований сніг тощо), доступні на сайті: bischofite.com.ua 
 



 
 

 
 

Упаковка:  

 
 

 

ПЕ герметичні мішки вагою 25 кг.  1 палета поміщає  40 шт. BB поліпропіленовою вкладкою, вагою 1000 кг. 

  
 

Додаткова інформація: 
Клас небезпеки (IMO, 
ADR) 

Відсутній. Вантаж не містить небезпечних матеріалів, не вимагає особливих вимог транспортування.  
Перевозиться як технічна сіль чи одібні продукти. Повна інформація про безпеку та утилізацію 
продукту описана в паспорті безпеки речовини (Manual Safety Data Sheet), який доступно на сайті 
виробника deice.com.ua чи по запиту info@bischofite.com.ua 

Маркування Згідно CAS.   

Гарантійний термін 
зберігання 

12 місяців. 

Термін придатності 36 місяців, при дотриманні умов зберігання (продукт розпливається при відносній вологості 30%). 

Додаткові сфери 
застосування: 

хімічна, лісова, деревообробна, нафтопереробна, нафтова та нафтохімічна промисловість, 
будівництво, виготовлення будівельних матеріалів, кольорова металургія, будівництво та 
експлуатація автомобільних доріг, а також в якості осушувача й інших цілей. 

 

КОРИСНІ ПОРАДИ: 
(1) Регулярна обробка запобігає утворенню «спресованого снігу» 
(2) Посипайте матеріал перед годинами пік 
(3) Здійснюйте механічне (ручне) прибирання залишків снігу/снігової каші, льоду/ до посипання матеріалу. Тоді поверхня 

буде менш вологим, тому утворення льоду чи налипання снігу буде мінімальним. 
(4) При сильних морозах (від -32

0
С) та інтенсивних опадах, здійснюйте повторну обробку 

(5) Використовуйте розподільчий візок NEXTRA для рівномірного посипання та швидкої обробки великої площі. 
(6) Замовляйте безкоштовну консультацію/демонстрацію продукту для у виробника. 
 

Споживач самостійно обирає сферу та спосіб застосування продукту, залежно від потреб та вимог галузі. Виготовляється серійно. Відповідає 

вимогам ТУ В В. 2.7.-20.1-36993892-004:2012 «Матеріали протиожеледні Deice» виробник ТОВ «Бішофіт Україна». 

Дата друку 28-12-2015 


