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Назва:  
 
 
 
Призначення: 

Протиожеледний матеріал Deice Мix BlueTM суміш 
гранульованого багатокомпонентного матеріалу з 
модифікованим інгібіторами корозії.  
 
Застосовується для боротьби зимовою слизькістю на 
автошляхах та територіях з твердим покриттям у 
діапазоні температур навколишнього середовища  
до -200С. 
 
  

Склад:  
 
 

Гранульований хлористий кальцій безводний (94-97%), хлористий 
натрій (харчова сіль), інгібітори корозії. Легко розчиняється у воді, з 
одночасним виділенням та поглинанням тепла. Гігроскопічний. 

Розміри гранул:  
> 10,0 мм     - відсутній 
2,0 – 5,0 мм – не менше 85% 
< 2,0 мм        - не менше 15%. 

 
Якість: 

 
Якість підтверджується Національним сертифікатом відповідності, успішними результатами 
випробовувань профільними службами «Укравтодору» в українських містах (Київ, Ніжин, Чернігів, 
Полтава, Бориспіль, Вінниця) та Сертифікованим Спеціалізованим Випробувальним Центром, 
відповідає умовам ТУ та санітарно-гігієнічному висновку МОЗ України.  
 

Споживчі переваги:   
1. На відміну від ПСС, швидше та глибше проникає крізь товщу льодяного та сніжного покриття. 
2. Потребує від 40 до 75% меншої кількості розсипу, у порівнянні з іншими матеріалами . 
3.  Висока здатність гранул до розтоплення льоду та захисту від повторного замерзання (завдяки 
хлористому натрію) протягом тривалого часу.  
4. Мінімальний  вплив на основні групи металів (до -30%), у порівняні з технічною сіллю чи ПСС.  
5. Не залишає слідів на поверхні (узбіччя дороги, плитка, взуття, резина тощо).  
6. Практично не взаємодіє хімічно з твердим бетонним покриттям. 
7. Легко розчинається у воді, не забиває зливні дорожні/паркові/вуличні стоки. 
8. Мінімальний вплив на навколишнє середовище, безпечний для зелених насаджень. 

 

  Застосування: Deice Мix BlueTM ефективний для боротьби з ожеледицею у складних зимових погодніх умовах, на 
автошляхах, вулицях, паркових зонах, автостоянках, пішохідних зонах, площах, транспортних 
переходах (місця з інтенсивним рухом людей) тощо. Матеріал запобігає утворенню ожеледі та 
утримує місце у чистоті протягом тривалого часу. 

 
РЕЖИМ ВИДАЛЕННЯ ЛЬОДУ (ОЖЕЛЕДИЦІ), СЛП: 

Спосіб 1:  
видалення  СЛП 
 
 
 
 
 
 
 

Видалення сніжно-льодового покриття (СЛП) шляхом розподілу твердого реагенту на поверхні.  
Гранули пролонгованої дії «теплого свердла», проникають крізь товщу СЛП, руйнуються його з 
утворенням осередків відтаювання. Послідовність дій: очистити поверхню від пухкого снігу, нанести 
реагент (табл..1), зачекати, видалення (механічне прибирання) з проїзної частини чи тротуару 
кашеподібної маси СЛП. 

Нормо-витрати матеріалу                                                          Таблиця 1 
Температура середовища -4ºС -8ºС -12ºС -16ºС -20ºС 
Норма витрат, г/м2 20 40 50 60 70 

   
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. 
 

 
 



 
 

Спосіб 2:  
ліквідація льоду 
 

Швидка ліквідація льодяного прошарку на поверхні з утворення захисного покриття, для блокування 
утворення льоду та налипань снігу протягом 3-8 годин. Послідовність дій: очистити поверхню від 
пухкого снігу/розсипати матеріали (табл.2) на поверхню/зачекайте/при потребі додатково обробіть 
льодові острівці/Видалити суттєвий лід з поверхні.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нормо-витрати матеріалу                                                          Таблиця 2 
Температура середовища 0 ºС -2ºС -3ºС -4ºС -4С -60С -7- -10ºС -11 ºС -15 ºС -16 ºС -20ºС 
Товщина льоду 1-2 мм 15 20 25 30 50 70 
Товщина льоду 2-5 мм 30 40 50 70 100 150 

*Вказана кількість реагенту передбачає подвійну обробку поверхні місцевого льодяного прошарку. 
 
Додаткові систематизовані інструкції роботи реагентів DEICE за різних погодних умовах та виду 
опадів (сніг/ожеледь/чорний лід/спресований сніг тощо), доступні на сайті виробника: deice.com.ua 
та bischofite.com.ua 
 

Упаковка:  

  

 

ПП клапанні мішки вагою 15 кг. 
1 палета = 67 шт. 

Пластикові відра вагою 4,5 кг. 
1 палета = 45  шт. 

Пластикові відра вагою 2,5 кг. 
1 палета = 72  шт.- 

   
Додаткова інформація: 
Клас небезпеки (IMO, 
ADR) 

Відсутній. Вантаж безпечний по класифікації IMO. Пожежо- вибухобезпечний, не горить. Шкідливих  
сполук не утворює. Повна інформація про безпеку продукту описана в паспорті безпеки речовини 
(Manual Safety Data Sheet), доступно на сайті виробника deice.com.ua чи по запиту 
info@bischofite.com.ua 

Маркування  Зберігати у щільно-закритій упаковці, згідно ГОСТ 450-77 та технічних умов. 
Гарантійний термін 
зберігання 

12 місяців. 

Термін придатності 36 місяців, при дотриманні умов зберігання.  Повна  
 
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 -300С) та інтенсивних опадах, використовуйте Deice Power, Deice Ultra 
(5) Використовуйте розподільчий візок NEXTRA для рівномірного посипання та швидкої обробки великої площі. 
(6) Замовляйте безкоштовну консультацію/демонстрацію продукту для у виробника. 
 

Інформація подана для ознайомлення. Споживач самостійно обирає сферу та спосіб застосування продукту, залежно від потреб 
та вимог галузі.  Виготовляється згідно ТУ У В.2.7-20.1-36993892-004:2012. 

Дата друку 21-12-2015 

 
 


