
ZeoTraction NAUDOJIMO PRIVALUMAI:

Ekologinis aspektas: 

„ZeoTraction nekenkia žemei ir augmenijai aplink kelius, ekologiškai neužteršta medžiaga 

gali būti po žiemos sumaišoma su dirva: ji veikia kaip dirvožemio gerinimo priemonė.

ENVIRO

100 proc. ekologiška medžiaga - nepažeidžia kelių, augmenijos aplink kelius 

ir yra nekenksminga gyvūnams. 

Nepažeidžia kelių, šaligatvių ir grindinio paviršiaus. 

Tinkama naudoti didelėms smėlio/druskos barstymo transporto priemonėms

Sugeria vandenį, tepalų išsiliejimus ir kitus teršalus (kitos barstymo priemonės 

neturi tokios savybės).

Veikia kaip sukibimą didinanti ir vandenį adsorbuojanti priemonė, sumažindama 

ledo formavimosi riziką (ypač gerai veikia barstoma prieš numatomą ledo susidarymą)

Galima barstyti ir kelkraščiuose, kur auga žolė

Ekologiškas sprendimas vietovėms, turinčioms aukštesnį gamtos apsaugos 

laipsnį (draustiniams, saugomoms teritorijoms).

ZeoTraction
ekologiška kelių barstymo medžiaga, 
turinti sukibimo gerinimo efektą

 „ZeoTraction“ yra visiškai ekologiška barstymo  „ZeoTraction“ yra visiškai ekologiška barstymo 

medžiaga, skirta kelių, šaligatvių, automobilių medžiaga, skirta kelių, šaligatvių, automobilių 

stovėjimo aikštelių ir kitų vietų, kuriose yra stovėjimo aikštelių ir kitų vietų, kuriose yra 

pavojus paslysti, barstymui šaltuoju metų periodu. pavojus paslysti, barstymui šaltuoju metų periodu. 

Ji pilnai pakeičia druskos arba smėlio naudojimą.Ji pilnai pakeičia druskos arba smėlio naudojimą.

 „ZeoTraction“ yra visiškai ekologiška barstymo 

medžiaga, skirta kelių, šaligatvių, automobilių 

stovėjimo aikštelių ir kitų vietų, kuriose yra 

pavojus paslysti, barstymui šaltuoju metų periodu. 

Ji pilnai pakeičia druskos arba smėlio naudojimą.

Palyginimas su druskos naudojimu:

Druska gali būti toksiška augalams ir gyvūnams, sąlygoja druskos perteklių žemės paviršiui, 

neigiamą poveikį augalijai, užteršti paviršinį vandenį, geriamojo vandens gręžinius. 
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Rekomenduojamos frakcijos: 

1 - 2,5 mm, 2,5 - 5 mm

ZeoTraction

Zeocem, a.s. 
094 34 Bystré 282 · Slovakia

Gamintojas:   

www.zeocem.com

TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS:

Įpakuotą gaminį galima gabenti visomis tinkamomis transporto priemonėmis laikantis šioms 
transporto priemonėms galiojančių krovinių vežimo taisyklių. „ZeoTraction, supakuota į maišus 
arba didmaišius, turėtų būti laikoma dengtuose sandėliuose. Garantinis laikotarpis yra 
12 mėnesių nuo pagaminimo dienos.

Dozė

Suspaustas sniegas

iki - 10°C

Ledas
2200 - 300 g/m

 - DozavimasZeoTraction 
  

ENVIRO

SERTIFIKATAS:    ISO 9001

Atstovas Lietuvoje:

MB Aviris
Tilviku takas 30
LT51340, Kaunas Lithuania
Tel. +370 62168746
El.pa tas: darius@filtravimo-uzpildai.eu
www.filtravimo-uzpildai.eu  

Kalnuotos teritorijos

TEMPERATŪRA

iki - 10°C

2150 - 250 g/m

2250 - 300 g/m

2100 - 200 g/m

2200 - 300 g/m

Patartina naudoti 
kombinacijoje su drėkinančiu 
tirpalu ar kitokia medžiaga 

(druska ir t.t.) 

PAKUOTĖS

25 kg PE maišai
1000 kg didmaišiai
savivarčiu

ekologiška kelių barstymo medžiaga, 
turinti sukibimo gerinimo efektą


