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Eco Melter- voimaa jäänsulatukseen
Syksyn vaihtuessa talveksi kohtaamme monen laisia jäänsulatus - ja liukka udentorjuntatarpeita.
Oikea jäänsulatus aine ja toimivat käyttömenetelmät mahdollistavat niin ennakoivan liukkau dentorjunnan ja jäätymiseneston kuin lumen sekä jäänsulatuksen. Markkinoille on tullut ym päristöystävällinen ja biohajoava jäänpoisto -aine Eco-Melter.
Monissa kaupungeissa
ja
kunnissa on keskusteltu liukkauden torju n tamateriaa Ii n
vaihtamisesta
ympäristöystävällisemmäksi, sillä ympä ristöns uojel u lain 17 § sisältää
selkeän määräyksen pohjavesialueita koskien.
-Lain muk aan mitään aineita
ei saa päästää sellaiseen paik kaan , jossa vedenhankintaan
soveltuvalle pohjavedelle aiheutetaan laadun huononemisen vaaraa. Toisaalta kunnossaja puhtaanapitolaki velvoittaa
hinnossapitäjää pitämään kadut
liikenteen tarpeita edellyttä vässä tyydyttävässä hinnossa.
Kuitenkaan liukka ud entorj untaa ei voi kaikissa olosuhteissa
tuottaa muilla k,Linkemiallisilla
materiaaleilla.
Tämän takia
monet kadun pitäjät ovat jo ut uneet pitkään toimimaan näiden
kahden lainsäädännön välissä,
tienhoidon asiantuntija TR\Vays in Tapio Raukol a toteaa.
TR\Vays toimii Ken1ion O y:n
jälleenmyyjänä ja auttaa asiakkaitaan käyttämään Eco-!vlelter
tuotteita oikein ja turvallisesti.

Eco-Melter jäänsulatusaineet edustavat
modernia kemiaa
Kemion Oy on suomalainen
kemian yhtiö, joka on pitkän
käytännön kokem uksen ka utta kasvan ut jäänsulatuksen ,
pölynsidonnan ja korroosio suoja uk sen huippuosaajaksi.
Luh1isten laboratorio - ja kent täkokeiden perusteella on huo matt u, että Eco-!vlelter - tuo tteiden sisältämä formiaatti hajoaa
täydellisesti hiilidioksidiksi ja
vedeksi maaperässä jo ennen
joutumistaan pohjaveteen. Täs tä johtuen Suomen ympäristö keskus (SYKE) suositteleekin
formiaattien käyttöä erityisesti
tärkeillä pohjavesialueilla.
Biohajoavalle
li uokselle ja
rakeelle on Liikenneviraston
käyttölupa.

Eco-Melter jäänsulatusaineet soveltuvat erinomaisesti suomalaisiin
talviolosuhteisiin
Eco -!vlelter tuotteet ovat
helppoja levittää ja ne vai h1navat myös alhaisissa läm -

pötiloissa , minkä vuoksi ne
sovelt uvat hyvin suomalaisiin
talviolos uh teisiin. Ne ovat
turvallisia ja ympäristön kan nalta kestäviä, sillä ne hajoavat
nopeasti maaperässä.
Kemion ® Eco -!vlelter for miaattipohjaiset tuotteet ovat
ratkais u kaikkiin jään, lumen ja
jäätymisen aihe uttamiin ongel miin. Ennakkoon käytettyinä
ne estävät tehokkaasti lumen ja
jään kertymisen kulkupintoihin
ja sulattavat mu odost unu tta
jäätä tehokkaasti,
Raukola
selvittää.
Eco -!vlelter tuotteet ovat
kloridivapaita
ja niiden pH
on lievästi emäksinen. Tästä
johtuen niiden luontainen korroosiovaikutus metalleihin ja
betoniin on alhaisempi kuin
perinteisten suolojen.

Eco-Melter polanteiden
poistoon ja pyöräteiden
talvihoitoon
-Kunnissa on paljon sellaisia
al u eita, missä jalank ulku ja
pyöräily ovat vaarallisia ja han kalia liukkauden takia. Tässä
tarjoamme kelpo menetelmän
liukkauden poistamiseksi turvallisten kulkuedellytysten
luomiseksi, Raukola sanoo.
Rakeet sulattavat ohuen jään
tai estävät sen muodostumisen
sekä hapertavatjopa vahvankin
polanteen poistettavaksi. Rae
ja liuos ovat siinä erinomainen
yhdistelmä.
Raukola kertoo myös, että
Eco -Melter rakeet ja liuokset

Eco-Melteriä voi käyttää sielläkin
missäsuolaustaon vähennetty.

nä)1tävät h1ivattavan tienpintaa
toisin kuin kloridisuolat. Kuinka miellyttävää varsinkin autoilijoille ja talvipyöräilijöille l
- Biohajoava
Eco-Melter
sovelt uu teiden ja katujen
li ukkaudentorj unn an lisäksi
kiinteistöille ja urheilualueille
mahdollistaen esimerkiksi teko nurmien kä)1Ön talvella. Läm mitetyillä tekon urmikentillä
Eco -!vlelter antaa mahdollis uuden säästää lämmityksestä jopa
niin, että lämmitystä ei tarvita
ollenkaan, Raukola kuvailee.

Lahti suojelee
pohjavesiään
Rohkeana edelläkävijänä
Lahden ka upunk i on pohjave siään suojellakseen siirtynyt
kloridipitoisista suoloista bio hajoaviin tuotteisiin.
-Formiaattipohjaiset
Eco Melterit otettiin käyttöön syk -

syliä 2017 keskustan hoito ur akassa. Niitä käytettiin läpi
talven liuoksena ja kostutettuna
rakeena.
Eco-Melterin lisäksi Lahden
kaupun ki käyttää kat upölynsidonnassaja päällystämättömien
katujen pölyn sidonnassa neste mäistä Eco-Melterin sisartuotetta Eco-Binderiä.
Tapio R aukolan mukaan
kokemukset uusista tuotteista
Lahdessa ovat olleet hyviä.

-lvlateriaalien vaihtaminen
ei vaatinut erillisiä kone - tai
kalustohankintoja eikä uud en
tuotteen käsittelyä koettu on gelmalliseksi. Sen sijaan uusilla
aineilla havaittiin yllätiäviä
miell)1täviä ominaisuuksia.
Tapio R auk ola kertoo, että
Lahti on päättän)1 jatkaa form iaattien käyttöä keskusta alueella ja Iaajentaa sitä lopulta
kaikille
pohjaves ial ueil le
L ahdessa.
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Pohjavesialueet
Katuverkko, rautat iet
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Sorat iet
Kadut
Kaivokset
Teollisuusalueetym.
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