
Hyvästit liukkaudelle



Tehoa
liukkautta vastaan
Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa tehokas liukkaudentor-
junta on turvallisuuden kannalta välttämätöntä sekä teillä 
että jalkakäytävillä, portaikoissa ja piha-alueilla. Katken-
nut käsi tulee kalliiksi sekä yhteiskunnalle että taloyh-
tiölle. Kaivataan ennakoivaa, tehokasta ja nopeaa 
liukkaudentorjuntaa. CC Road auttaa!
Joka kolmas suomalainen liukastuu ja kaatuu vuosittain, heistä puolet alle 30-vuotiaita. 
Tyypillisimpiä vammoja ovat ranne- ja käsimurtumat. Kustannukset yhteiskunnalle nousevat 
vuositasolla satoihin miljooniin euroihin.

CC Road – tehokas ja nopea
CC Road -kalsiumkloridihiutaleet ovat tehokas, nopea, pitkävaikutteinen 
ja kustannustehokas ratkaisu taloyhtiöiden ja kotitalouksien liukkaudentor-
juntaan. Joutuessaan tekemisiin lumen ja jään kanssa, CC Road luovuttaa 
nopeasti lämpöä ja tekee jäähän pieniä reikiä irrottaen sen alustastaan. 
Näin jää ja lumi on helppo 
lapioida pois kulkuväyliltä. 
CC Roadia voi käyttää myös 
yhdessä hiekan tai soran 
kanssa, yhdistelmä lisää 
tehokkaasti kitkaa jäisille 
kulkuväylille.

 Käyttö ja säilytys
 CC Road on tehokasta suolaa. Sen ansiosta CC Road -hiutaleiden käyttö-
määrä jää perinteistä suolausta merkittävästi pienemmiksi, ja 25 kilogram-
man säkki riittää totuttua pitemmäksi aikaa.
    Suolan levittämistä vaurioituneelle tai kuluneelle betonipinnalle kannattaa 
välttää, sillä sulamisprosessin aikana suolaliuos voi tunkeutua huokoiseen 
betoniin ja vaurioittaa rakennetta pitkän ajan kuluessa.

CC Road -hiutaleita on saatavana 25 kg 
säkeissä sekä 1000 kg suursäkeissä maatalo-
us- ja rautakaupoista ympäri Suomen. Avattu 
pakkaus tulee sulkea tiiviisti, koska kosteus 
aiheuttaa suolan paakkuuntumista. Nettisivuil-
tamme löydät lisää tietoa CC Roadista ja sen 
käytöstä: www.tetrachemicals.fi

Hiutaleiden käsittelijän on syytä 
pukeutua asianmukaisiin työvaat-
teisiin ja huomioida myös kunnon 
käsineet, suojalasit ja jalkineet.

CC Road levitysmäärät

CC Roadin käyttömäärään vaikuttaa moni seikka: jään paksuus, ulkolämpötila, tien liikenne-
määrä ja ilmankosteus. 

Lämpötila Lumisade Lumisade Lumisade Lumisde
°C Ei lumisadetta › 0,5 cm lunta/h 0,5-4 cm lunta/h ‹ 4 cm lunta/h

Yli 0 2g/m2 2g/m2 5g/m2 5g/m2

= 0 2g/m2 5g/m2 7g/m2 10g/m2

0 – -3 2g/m2 5g/m2 7g/m2 15g/m2

-3 – -15 5g/m2 10g/m2 15g/m2 20g/m2

-10 – -15 10g/m2 10g/m2 20g/m2 25g/m2 



TETRA CHEMICALS

TETRA Technologies Inc. on kansainvälisesti johtava kalsiumkloridin 
tuottaja ja toimittaja, jonka palveluksessa on noin 3100 työntekijää 
viidellä mantereella. 

TETRA Chemicals Europen Kokkolan tehdas on Euroopan suurin kal-
siumkloriditehdas. Kokkolassa kalsiumkloridia on tuotettu 1960-luvulta 
saakka. Vuosikymmenten perehtyminen asiakkaiden tarpeisiin, jatkuva 
tuotekehitys sekä ammattitaitoinen henkilöstö ovat kasvattaneet meille 
ainutlaatuisen kalsiumkloridiosaamisen.

TETRA CHEMICALS EUROPE OY
Kemirantie 1
PL 551, 67701 Kokkola
Puh. (06) 8282 111
Faksi (06) 8282 575
www.tetrachemicals.fi
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