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Kalciumklorid lösning

CC road produceras för att passa de särskilda behoven
hos våra vägunderhålls- och avisningskunder. TETRA Chemicals Europe använder utvalda råvaror i en särskild produktionsprocess. Genom vårt ISO system garanterar vi att vår
produktions-standard upprätthålls och kontinuerligt förbättras.
®

Fysikaliska egenskaper
Utseende

Klar till svagt gul

Lukt

Ingen

Typisk kristalliseringstemperatur

-29° C

Typisk densitet vid 20°C

1.31 kg/L

Tillämpningar

Kemiska egenskaper

CC road används för olika tillämpningar i vägunderhållssektorn. Några exempel på vanliga användningsområden
är:

Parameter

®

• Dammbinding av grusvägar för en förbättrad miljö samt
stabilisering av vägytan.

Enhet

Specifikation

Typiskt värde

CaCl2
koncentration

%

> 31

32

pH (i 10%
CaCl2 lösning
20°C)

-

9-11

10.3

• Behandling av tennisbanor och travbanor för att binda
damm.
• För dammbindning av partilklar (PM10) på belagda vägar
i städer.
• Som vägsalt för att smälta is och snö både på belagda
och obelagda vägar. CC road® fungerar ner till -25ºC.
För mer information om tillämpning se:
www.dammbindning.nu samt www.vägsalt.se
Tillgänglighet
CC road® 32% tillverkas i Finland. Produkten levereras som
bulk i tankbilar.
Säkerhet och hantering
Se MSDS (på www.tetrachemicals.com) innan du använder
denna produkt.
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