
Voor het verantwoord en efficiënt ijsvrij houden van 
oppervlakken

Defrost

Producteigenschappen

De wintermaanden kunnen voor veel problemen zorgen, denk 
aan gladheid van het trottoirs. Lotux® Defrost is een zeer efficiënt 
en omgevingsvriendelijk product dat oppervlakken sneeuw– 
en ijsvrij maakt. Daarnaast kan dit product gebruikt worden ter 
voorkoming van bevriezing van een oppervlak.

Lotu®x Defrost heeft tevens een lange werking en zal geen scha-
delijke invloed hebben op de omgeving. 

Op dit moment gebruikt men vaak zout/pekel voor het sneeuw-
vrij maken. Dit heeft vaak schadelijke gevolgen voor de omge-
ving en zal sneeuw en ijs langzaam doen smelten.

Bijzondere voordelen

•	Werkt 30x sneller dan ouderwetse middelen zoals pekel en 
ureum

•	1 kilo Lotux® Defrost kan 150 kilo ijs smelten

•	Veilig voor auto’s, goten, afvoerbuizen, rubber en andere 
metaalsoorten door toevoeging van een roestwerend 
bestanddeel

•	Milieuvriendelijk, ook wanneer Lotux® Defrost in het water 
terecht komt zal het geen schade toebrengen aan het 
grondwater & levende organismen

•	Werkt direct, na opbrengen start het exoterische proces

•	Onschadelijk voor vegetatie, in tegenstelling tot zout en 
ureum

•	Licht alkalisch (pH8) en dus veilig te gebruiken op beton en 
kalkhoudende ondergronden

•	Er treed geen scalling (oppervlakte schade) op door het 
gebruik van Lotux® Defrost

•	Voorkomt opvriezen de eerste 24-45 uur

•	Werkt tot –50 ˚C hierdoor tevens toepasbaar in koelcellen

•	Kan tevens gebruikt worden voor preventief gebruik

•	Economisch en gemakkelijk in gebruik

Toepassingsgebieden

•	Bedrijfsterreinen 

•	Schepen (scheepsdekken)
•	Daken

•	Looppaden, trappen en trottoirs

•	 Ijsbanen

•	Vriescellen (vloeren en wanden)

•	Vliegvelden

•	Verdampers

•	Leidingen en pompen

•	Winkelgebieden

Gebruikersinstructie

Strooi Lotux® Defrost gelijkmatig over het sneeuw– of ijsopper-
vlak (ca. 1 kg per 5-10m)

Voorkom ijsvorming door te strooien voor de sneeuwval of 
vorstperiode (ca. 1 kg per 10-15m)

U kunt Lotux® Defrost als vocht onttrekker gebruiken door de 
korrels in daarvoor geschikte lekbak en/of vochtdoorlatend gaas 
of pantykous te plaatsen. Als de korrels verdwenen zijn kunt u 
het vocht uit de lekbak verwijderen en het proces herhalen.

Vastzittende wagen? Strooi een handje Lotux® Defrost onder de 
wielen.

Productkenmerken

Vorm Korrel/vlok

Kleur Wit/rood

Reuk Praktisch geurloos

Kwaliteit en certificering

Alle producten van Lotux® zijn geproduceerd conform ISO 
9001, ISO 14001, HACCP, GMP+, EKO/SKAL en NEN.
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