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Datablad for   2012 

 

ICE & DUST-AWAY 
 
ICE & DUST-AWAY er en opløsning af calciummagnesiumacetat (CMA).      CAS nr.: 110518-63-3 
 
ICE & DUST-AWAY er et miljørigtig produkt til forebyggelse af glatføre og støvbinding. 
ICE & DUST-AWAY (CMA 25 %) er et SVANEMÆRKET tømiddel (det nordiske miljømærke).  
ICE & DUST-AWAY belaster ikke naturen på samme måde som traditionelt vejsalt. 
ICE & DUST-AWAY er ikke aggressivt over for stål og beton, så korrosion og andre skadevirkninger 
nedsættes til et minimum. 
 

PRODUKTBESKRIVELSE 
ICE & DUST-AWAY produceres ved at lade eddikesyre reagere med kalk og magnesiumoxid. ICE & 

DUST-AWAY er produceret uden tilsætningsstoffer og inhibitorer. Vores enestående fremstillings-
metode resulterer i et produkt der er stabilt overfor håndtering og opbevaring. Produktet er let at 
sprede ud med sprøjte eller spredebom.  
   

Fysisk/kemisk analyse:  

  Vægtfylde ved 20 °C 1,1 g/cm³  

  Viskositet ved +5 °C 32 cP    

          do.              0 °C 37 cP  

          do.             -5 °C 44 cP  

          do.           -10 °C 53 cP  
  pH 8,8 ± 0,5  

  Frysepunkt -14 °C  
  Kloridindhold (total) < 0,01 w/w %  
  Udseende: næsten klar væske  
  Dossering:  5 - 50 gram pr. m²  
   - afhængig af temperatur og rest af 
   sne/is  
  

ANVENDELSESMULIGHEDER  

ICE & DUST-AWAY anvendes til at forebygge glatføre på veje, stier, gangarealer og lign. 
ICE & DUST-AWAY er velegnet til arealer nær beplantning, hvor man vil undgå skader pga. salt. 
ICE & DUST-AWAY er velegnet til områder, hvor der færdes hunde og katte, da det ikke udtørrer 
dyrenes trædepuder på samme måde som salt. 
ICE & DUST-AWAY anvendes til at dæmpe støv, der hvirvles op fra veje, stier, gangarealer og lign. 
ICE & DUST-AWAY mindsker den sundhedsskadelige partikelforurening. 
  

FORHOLDSREGLER  
ICE & DUST-AWAY er let nedbrydelig i naturen. 
ICE & DUST-AWAY er ikke brandfarligt.  
Kommer produktet i øjnene, skyl med rigeligt vand og kontakt læge. Medbring evt. databladet. 


