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Freeway® organiske tømidler - alternativet til vejsalt. 

Det er efterhånden velkendt, at vejsalt har en negativ virkning på miljøet, da det indeholder 

klorider, som ikke er nedbrydelige i naturen. Effekten af langvarig brug er blandt andet: 

1. Natrium og klorid i jord og vandløb med skadelig effekt på disse 

2. Forurening af grundvand og drikkevand 

3. Skader på vejtræer og anden beplantning 

4. Generel skade på plante og dyreliv 

Ud over skaderne på miljøet er der også et økonomisk tab ved brugen af vejsalt 

1. Udbringningsmateriel får korrosionsskader og skal udskiftes hyppigt 

2. Fortove, fliser (beton) og granit tager skade 

3. Udgifter til saltværn som beskyttelse for vejsidebeplantning. 

 

Især i bynære områder er udfordringerne store og netop derfor er der behov for et alternativ. 

Freeway® serien er organiske salte baseret på formiater, som er salte af myresyre. Det er 100 % 

biologisk nedbrydeligt og indeholder ikke klorider. Det er ikke-korrosivt overfor metal, beton og 

granit, og er meget anvendeligt til glatførebekæmpelse på udsatte og bevaringsværdige steder. 

Samtidig benytter flere og flere kunstgræsbaner formiatbaserede salte, til at holde banerne isfrie. 

Freeway® er skånsom overfor kunstbelægningen og irriterer ikke sportsudøvernes hud.  

Da Freeway® ikke indvirker negativt på vandmiljø og plante- og dyreliv i samme udstrækning som 

vejsalt, repræsenterer det et særdeles bæredygtigt alternativ. 

Dyrere – men måske billigere i brug 

Prisen på Freeway® er højere end for almindeligt vejsalt; men anvendt de rigtige steder og med 

den rigtige teknik, hvor sne fjernes maskinelt og flydende Freeway® doseres ud sammen med 

saltopløsning i samme arbejdsgang, er der besparelser at hente, især på udbringningsmateriel, 

planteværn og lignende. Ydermere kan Freeway® med fordel anvendes ved meget lave 

temperaturer. Ved en kombination af Freeway® og flydende salt kan det ved lave temperaturer 

være rentabelt i brug, fordi Freeway® virker helt ned til -50 C. 

De steder det giver bedst mening og størst effekt at bruge Freeway® er derfor:        

1. Bevaringsværdige områder som bymidter og lignende 

2. Områder med vejtræer, fortove og parkanlæg 

3. Parkeringsanlæg, både over- og underjordiske 

4. Områder med kostbare flise- og granitbelægninger 

5. Kunstgræsbaner 

 



Freeway® produkterne fås som granulat (natriumformiat) i 10 kg. spande, 25 kg. sække og 500 

kg. big bags og som flydende (kaliumformiat) i 1000 liter palletanke. 

Helm Skandinavien A/S, som er importører af Freeway®, har indgået samarbejde med Kyndestoft 

Maskinfabrik ApS/Proffspray ApS, som med deres ekspertise indenfor salt- og væskespredere er 

den rette partner til, at få udbredt de organiske tømidler til glæde for både miljø, dyr og 

mennesker. 

 


