
ZeoTraction ULTRA“ NAUDOJIMO PRIVALUMAI:

EKOLOGINIS BARSTYMO ASPEKTAS: 

„ZeoTraction ULTRA“ yra slidžių ir apledėjusių kelių problemos sprendimas, o taip taip pat 

teritorijose, kuriose yra aukštas aplinkos apsaugos lygis, geriamojo vandens gręžiniai, šaltiniai, 

draustiniai. Jis nekenkia žemei ir augmenijai aplink kelius, ekologiškai neužteršta medžiaga gali 

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

PRODUKTAI        

·  ZeoTraction ULTRA +
·  ZeoTraction ULTRA 

ENVIRO

Veikia kaip labai efektyvi, ledą tirpinanti ir sukibimą didinanti medžiaga, sugerianti vandenį, 

kas sąlygoja mažesnę galimybę pakartotinam ledo susidarymui. 

Atestuota ekologiška medžiaga - nepažeidžia kelių, augmenijos aplink kelius ir yra 

nekenksminga gyvūnams. 

Adsorbuoja saulės spinduliuotę, kad pagreitėtų ledo tirpimas. 

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).

Galima barstyti ir kelkraščiuose, kur auga žolė.

Apsauga nuo dulkių - porėta ceolito struktūra efektyviai sulaiko dulkių daleles 

nuo kelių, takų ir kitų vietų paviršiaus. 

Ekologiškas sprendimas vietovėms, turinčioms aukštesnį gamtos apsaugos 

laipsnį (draustiniams, saugomoms teritorijoms).

Gali būti naudojama iki -50oC temperatūrose.

ZeoTraction ULTRA
Ekologiška barstymo medžiaga, turinti dvigubą 
ledo tirpinimo ir paviršiaus sukibimo gerinimo efektą

PAKUOTĖS

25 kg PE maišai
1000 kg didmaišiai

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

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

aikštelių ir kitų vietų, kuriose yra pavojus paslysti, barstymui aikštelių ir kitų vietų, kuriose yra pavojus paslysti, barstymui 

šaltuoju metų periodu. Ledo tirpinimo ir paviršiaus sukibimo šaltuoju metų periodu. Ledo tirpinimo ir paviršiaus sukibimo 

pagerinimo kombinacija užtikrina aukštą ir ilgalaikį efektyvumą.pagerinimo kombinacija užtikrina aukštą ir ilgalaikį efektyvumą.

„ZeoTraction ULTRA“ yra visiškai ekologiška barstymo 

medžiaga, skirta kelių, šaligatvių, automobilių stovėjimo 

aikštelių ir kitų vietų, kuriose yra pavojus paslysti, barstymui 

šaltuoju metų periodu. Ledo tirpinimo ir paviršiaus sukibimo 

pagerinimo kombinacija užtikrina aukštą ir ilgalaikį efektyvumą.



ZeoTraction ULTRA

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 ULTRA“, supakuota 
į maišus arba didmaišius, turėtų būti laikoma dengtuose sandėliuose. Garantinis laikotarpis yra 
12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

DOZAVIMAS:

„ZeoTraction ULTRA“ kaip atitirpinimo ir sukibimo gerinimo medžiaga, 
paprastu būdu dengiama tiesiai ant kelio paviršiaus, padengto ledu 
ar sniegu. Dozavimas priklauso nuo ledo sluoksnio ir sniego dangos 
storio bei aplinkos temperatūros.

Vidutinė oro temperatūra  (°C) 
naudojimo metu/ dozė (g/m²)

Ledo susidarymo prevencija

Sniego ir ledo pašalinimas (5 - 10 mm)

Paskirtis - type

0°С −5°С −10°С −15°С −20°С

225 g/m 240 g/m 260 g/m 2100 g/m 2110 g/m
250 g/m 280 g/m 2130 g/m 2200 g/m 2250 g/m

  dozavimasZeoTraction ULTRA+
  

 Vidutinė oro temperatūra  (°C) 
naudojimo metu/ dozė (g/m²)

Ledo susidarymo prevencija

Sniego ir ledo pašalinimas (5 - 10 mm)

Paskirtis – type

0°С −5°С −10°С −15°С −20°С

230 g/m 250 g/m 280 g/m 2120 g/m 2140 g/m
260 g/m 2100 g/m 2160 g/m 2250 g/m 2300 g/m

ENVIRO

SERTIFIKATAS:    ISO 9001

Ekologiška barstymo medžiaga, turinti dvigubą 
ledo tirpinimo ir paviršiaus sukibimo gerinimo efektą

  dozavimasZeoTraction ULTRA
  

Atstovas Lietuvoje:

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


