
Produktinformation & 

emballage 

FREEWAY granulat 

- Granuleret natriumformiat med 

miljøvenlig korrotionsinhibitor 

- Hvid, uregelmæssig granulat let opløselig 

i vand 

- Egenvægt, 900-950kg/m² 

- Er effektiv ned til -19° 

Emballasje 

- 5 og 10kg spand, 25kg sække og 500kg 

storsække 

Lagring 

- Freeway granulat lagres under tørre 

forhold 

FREEWAY flydende 

- 50% kaliumformiat baseret 

afisningsoplønsing med miljøvenlig 

korrotionsinhibitor 

- Klar og lugtfri væske 

- massefylde, 1.33-1.35g/cm³ 

- Effektiv ned til -50° (-17° ved 50%) 

Emballage 

- 1.000liter IBC container 

Lagring 

- Freeway flydende leveres klar til brug. 

Kan dog med fordel fortyndes til 25%. 
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Organiske salte til vintervedligeholdelse 

FREEWAY® er en effektivt miljøvenligt afisningsserie til 

veje, parker, gangstier, cykelstier parkeringspladser og 

kunstgræsbaner 

FREEWAY® er tilgængelig i både flydende form og som 

granulat.  

FREEWAY granulat 

Effektivt afisningsmiddel baseret på natriumformiat. 

Effektivt ved lavere temperaturer (ned til -50°). Bliver 

særlig brugt til bekæmpelse af tykkere islag på 3-12mm. 

Indeholder en moderne, miljøvenlig og effektiv 

korrotionsinhibitor, som gør den kompatibel/ anvendelig 

med de fleste maskiner 

FREEWAY flydende 

Er en kalium-baseret opløsning som giver en pålidelig, 

hurtig og effektiv løsning til is bekæmpelse. Hindrer 

effektivt  

at der dannes sne eller isbelægninger. Har akkurat som 

FREEWAY® granulat en effektiv og miljøvenlig 

korrotionsbeskyttelse. 

Fordele 

Høj pålidelighed. Forhindrer effektivt ulykker forårsaget af 

glatte forhold 

Lav dosering giver den ekstra fordele, så som lave 

omkostninger til udkørsel/ spredning. 

Omkostninger til fjernelse af strøsand samt genplantning 

af træer som er skadet af vejsaltet bortfalder. 

FREEWAY’s skånsomme indholdsstoffer, sammen med 

indholdet af en miljøvenlig korrotionsbeskyttelse, sørger 

for effektiv værn af metaller, overflader og polymerer.  

Kommunalt vintervedligeholdelse 

Da Freeway® serien er 100% biologisk nedbrydelig, uden 

klorider og ikke er korrosiv overfor metal, beton og granit, 

er den meget anvendelig til glatførebekæmpelse på 

udsatte steder som alleer med vejside træer, 

bevaringsværdige parkanlæg og områder nær vandløb.  

Samtidig betyder FREEWAY’s høje smeltekapasitet at 

antallet af turer til transport og spredning reduceres 

væsentligt. 

Kunstgræsbaner 

På grund af den unikke materialekompatibilitet og grundet 

at produkterne er giftfrie, bliver FREEWAY® granulat og 

flydende brugt med succes til afisning af kunstgræsbaner. 

Effektiv og pålidelig 

Pålidelig og sikker, sparsom i brug, høj smeltekapacitet 

som varer længe, reducerede omkostninger til forsyning, 

lagring, arbejdskraft og reparationer af udstyr. 

 

Miljørigtig 

Biologisk nedbrydelig, ikke giftig for dyr, planter og 

vandmiljø, efterlader ingen rester. 

Udbringning 

FREEWAY® Granulat 

Kan påføres med hånd, samt med alle gængse spredere 

som bruges til vintervedligehold. 

Anbefalet dosering 

FREEWAY 
Granulat 

Tørre 
forhold 

Tørre 
forhold 

Sne og 
snefald 

Sne/ 
snefald 

  
Istykkelse 
< 1mm 

istykkelse 
1-3mm let kraftig 

temperatur Anti-icing De-icing De-icing De-icing 

0° til -5° 15g/m² 10-20g/m² 25-35g/m² 25-40g/m² 

-5° til -10° 20g/m² 20-30g/m² 35-45g/m² 40-50g/m² 

> -10° 30g/m² 30-40g/m² 45-55g/m² 50-60g/m² 

 

FREEWAY® Flydende 

Kan påføres med alle gængse spredere som er egnet til 

brug af flydende afisningsmidler. 

Anbefalet dosering 

FREEWAY 
Flydende 

Tørre 
forhold 

Tørre 
forhold 

Sne og 
snefald 

Sne og 
snefald 

  
Istykkelse 
< 1mm  

Istykkelse  
< 1mm  let kraftig 

temperatur Anti-icing De-icing De-icing De-icing 

0° til -5° 20g/m² 20g/m² 40g/m² 50g/m² 

-5° til -10° 25g/m² 30g/m² 50g/m² 60g/m² 

> -10° 30g/m² 40g/m² 60g/m² 60g/m² 

 

 

FREEWAY 

Det miljøbevidste valg 

100% biologisk nedbrydeligt organisk tømiddel 

Helt fri for skadelige klorider 

Lavt teoretisk (TOD) og kemisk (COD) iltforbrug 

 

 


