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Bezpieczny w stosowaniu płynny odladzacz. Nie zawiera chloru
i soli drogowej, o korozyjności niższej niż woda deszczowa). 
Może być stosowany do zwalczania gołoledzi, oblodzeń m.in. 
chodników, pokryć dachowych, papy, systemów rynnowych,
bram, zabezpieczonych elementów metalowych, membran,
ulic czy podjazdów. Nie niszczy roślinności i jest w 100%
bezpieczny dla zwierząt (nie powoduje zakażeń, zranień łap).
Zawarte jony wapnia i magnezu sprawiają, że w glebie pełni 
funkcję nawożącą. Nie przenika do wód powierzchniowych
i podziemnych. Wiąże kurz i wydatnie eliminuje wzbijanie się pyłów 
(cząstki PM2,5 i PM10). Zachowuje aktywność w temperaturach

odo -14 C do 60 godzin. Dostępny w kanistrach 20 kg/17,85 litrów.

 
 

Donsol TECTUM
aktywny octan wapniowo-magnezowy (CMA)

2Stosowanie (g/m )
o/temperatura ( C)

Zapobiegawczo
przed oblodzeniem

Na zmrożoną 
powierzchnię

oOd 0 C
odo -3 C

25-10 g/m

215-25 g/m

oOd -4 C
odo -7 C

28-12 g/m

225-35 g/m

oOd -8 C
odo -10 C

210-15 g/m

235-50 g/m

Bezpieczny w stosowaniu płynny odladzacz. Nie zawiera chloru
i soli drogowej. Niezwykle nisko korozyjny. Wykorzystywany m.in.
na lotniskach do odladzania skrzydeł samolotów. Zawarty mrówczan
potasu (HCOOK) zwiększa wydajność CMA i dodatkowo chroni
przed korozją, dlatego może być stosowany na wrażliwych
nawierzchniach. Znajduje zastosowanie do zwalczania gołoledzi,
oblodzeń m.in. pokryć dachowych, papy, systemów rynnowych, bram,
elementów metalowych, membran, chodników, ulic czy podjazdów.
Nie niszczy roślinności i jest w 100% bezpieczny dla zwierząt 
(nie powoduje zakażeń, zranień łap). Jony wapnia, magnezu i potasu
sprawiają, że w glebie pełni funkcję nawożącą. Nie przenika do wód
powierzchniowych i podziemnych. Wiąże kurz i wydatnie eliminuje

owzbijanie się pyłów. Zachowuje aktywność w temperaturach do -19 C
do 60 godzin. Dostępny w kanistrach 20 kg/16,95 litrów.

 
 

Donsol TECTUM PLUS
aktywny octan wapniowo-magnezowy (CMA)

mrówczan potasu (HCOOK)

Donsol TECTUM oraz Donsol TECTUM PLUS nie wymagają
dodatkowego rozcieńczenia. Idealnie nadają się do stosowania
z konewki lub spryskiwaczy, które umożliwiają równomierne
pokrycie zmrożonej powierzchni i zapewniają optymalną wydajność.

Donsol TECTUM oraz Donsol TECTUM PLUS wiążą kurz i wydatnie eliminują
wzbijanie się pyłów, cząstek PM2,5 i PM10 na ulicach, nawierzchniach luźnych,
drogach gruntowych, piaszczystych padokach, ziemnych kortach tenisowych.

Donsol TECTUM i Donsol TECTUM PLUS 
zaliczają się do środków odladzających szczególnie przyjaznych dla środowiska. 

Brak substancji drażniących sprawia, że są bezpieczne w stosowaniu,
nie niszczą roślinności i są w 100% przyjazne dla zwierząt. Zawarte w nich makroelementy
sprawiają, że w glebie pełnią funkcję nawożącą, a niska korozyjność powoduje, że mogą

być stosowane na nawierzchnie szczególnie wrażliwe. 
Standardowo są dostępne w kanistrach 20 kg z uchwytem, 
 na zamówienie również w paletozbiornikach i cysternach.

2Stosowanie (g/m )
o/temperatura ( C)

Zapobiegawczo
przed oblodzeniem

Na zmrożoną 
powierzchnię

oOd 0 C
odo -4 C

25-10 g/m

215-25 g/m

oOd -5 C
odo -8 C

28-12 g/m

225-35 g/m

oOd -9 C
odo -12 C

210-15 g/m

235-50 g/m


