
isiOFF® PRO
               VARFÖR

Smälter is och snö ner till -50°C

Om isiOFF PRO
Både isiOFF PRO Liquid och isiOFF PRO Granular innehåller 
en mycket effektiv korrosionsinhibitor som bidrar med en hög 
materialkompatibilitet och låg korrosivitet. Därför är isiOFF 
PRO Liquid och Granular båda skonsam för ytor utomhus 
såsom betong, asfalt, murverk samt lackerade ytor och metall. 
 
HUR
För bäst effekt och högst verkan ska isiOFF PRO Granular 
först spridas ut jämnt över den yta som ska behandlas. Direkt 
därefter ska isiOFF PRO Liquid sprayas jämnt över samma yta. 
Båda produkterna kan var för sig, eller i kombination, användas 
både preventivt och reaktivt.

IsiOFF PRO Liquid Kaliumformiat 50% (fryspunkt -50°C)
isiOFF PRO Liquid är en kaliumformiatlösning som är lämplig 
för upptining av tunnare islager samt för förebyggande 
behandling inför närstående snöfall och temperaturfall. Om 
isiOFF PRO Liquid sprids på ytor där det finns frost, snö eller 
is så förhindras effektivt nybildningen av ytterligare snö- eller 
islager. Eftersom isiOFF PRO Liquid är flytande är den också 
lämplig för att hålla sluttande ytor fria från is.
 
isiOFF PRO Granular Natriumformiat > 97% (fryspunkt -14°C)
isiOFF PRO Granular är en mycket effektiv is- och 
snösmältningsprodukt i granulatform, baserad på 
natriumformiat. isiOFF PRO Granular används främst för 
borttagning av islager på 1-12 mm. Granulatet tränger in i 
islagret, smälter det och fortsätter sedan att arbeta underifrån, 
vilket möjliggör en enkel, mekaniskt avlägsnande av isen 
(“undercutting effect”).
 
Dosering
Mängd produkt som ska användas varierar och beror på lokala 
förutsättningar såsom temperatur, nederbörd och underlag. 
Doseringsanvisning ska endast ses som en indikation.

isiOFF PRO Liquid: 15-60g/m²
isiOFF PRO Granular: 10-50g/m²

OBS! Säkerställ alltid att underlaget är lämpligt för den behandling 
som avses.

isiOFF PRO Liquid levereras:
• 10 L dunk - EUR-Pall om 60x10L
• 1.000 L IBC - EUR-Pall om 1x1.000L

isiOFF PRO Granular levereras:
• 12 L hink – EUR pall 44 x 12 L
• 21 L hink – EUR-pall 33 x 21 L
• 1.000 kg Big Bag - EUR-Pall om 1x1.000kg

– Snabb verkan och hög pålitlighet
– Minimal påverkan på underlaget
– Effektiv ner till -50°C
– Biologiskt nedbrytbar

               VAR

– Flygplatser, landningsbanor och flygplan

-10°C

– Lämnar inga restprodukter
– Svanen-märkt
– Ofarlig för människor, djur och  
   vattenlevande organismer

– Kommunal vinterväghållning
– Fastighetsskötare
– Byggplatser, industrier och distributionscentraler
– Grönytor och parkanläggningar
– Sjukhus, äldreboende, restauranger och hotell
– Banvallar och konstgräsplaner

– Certifieringar; SAE AMS 1431,  
   LFV asfalt och betong, AIR-tester

-14°C
-50°C


