Dammbind
travbanan med
CC road®

Keep clear, keep going.

Dammar travbanan?

Dosering och behandling

Bind dammet med CC road® som är Nordens mest
använda dammbindningsmedel för grusvägar.
Fördelarna med CC road® är många:

Vid användning av flingor går det åt cirka 0,5 kg
per m2. Det är enkelt att sprida CC road® flingor på
travbanan med hjälp av en gödningsspridare eller
en rotationsspridare.

• Banan dammar inte
• Du sparar både tid och vatten
• Luften blir renare både för häst, kusk och publik
• Bättre visibilitet och säkerhet för tävlande ekipage
Hur fungerar det?
CC road® finns både som flingor och som lösning.
CC road® framställs av kalksten och har en utmärkt
förmåga att attrahera och binda den fukt som finns i
luften och i underlaget, vilket i sin tur binder dammet
på ett effektivt sätt.
Vad är CC road®?
CC road® är vita flingor, cirka 2 mm stora.
Koncentrationen är 77 % kalciumklorid. Flingorna
förpackas i säckar om 25 kg eller Storsäckar om
1 000 kg. CC road® finns också som lösning
med 30–36 % koncentration. Den kan köpas
färdigblandad men det går också bra att själv
framställa sin egen lösning. Kontakta oss för en
processbeskrivning vid tillverkning av lösning från
flingor. Båda formerna ger bra resultat och valet
beror ofta på vilken spridarutrustning man har.

Börja med att förbereda underlaget och mjuka upp
ytan. Sprid sedan vatten och avsluta med att sprida
CC road® flingorna som blandas ner i underlaget.
Man får bäst resultat om detta görs dagen innan
banan ska användas. Som lösning går det åt cirka
1 liter per m2. Blandar man en 25 kilos-säck flingor
med 30 liter vatten räcker det till cirka 50 m2.
Säkerhet
CC road® är som alla andra salter uttorkande för
huden och man ska därför använda handskar och
skyddsglasögon vid hantering. Vid rekommenderad
dosering är CC road® inte skadligt för hästarna.
CC road® mot halkan
CC road® är även en utmärkt produkt även på
vintern då den används som halkbekämpningsmedel. Den är verksam ner till minus 25 grader och
agerar fort för att bryta genom isen och smälta snön.
Var kan man köpa CC road®?
Kontakta oss för mer information.

Om TETRA Chemicals
TETRA Chemicals är världens största producent av kalciumklorid med verksamhet på fem kontinenter. Vi är också ett
nordiskt företag med tillverkning i Sverige (Helsingborg) och Finland (Kokkola). För att garantera snabba och säkra leveranser har vi byggt upp ett nätverk av transportörer och återförsäljare i hela Skandinavien. Dessutom har vi lager i Åhus,
Köping och Söråker samt levererar till norra Sverige direkt från vår fabrik i Finland. Förutom CC road® erbjuder vi våra
kunder ett fullständigt utbud av CC-produkter inom produktområdena CC farm®, CC tech® och CC food®.
Läs mer på www.tetrachemicals.com och www.dammbindning.nu

