Keep clear, keep going.

Dammbindning med CC road®
Effektivt och ekonomiskt.

Den enkla vägen
till hållbara grusvägar

Genom att binda de minsta
partiklarna till vägytan håller vi
miljön runt våra grusvägar fri från
damm. Vägarna blir säkrare och
behagligare att köra på samtidigt
som kostnader för vägunderhåll
minskar drastiskt. Kalciumklorid
är det enkla och kostnadseffektiva
alternativet, med dubbelt så bra
effekt som magnesiumklorid.

Varför dammbinda vägarna?
Grusvägar bidrar till en trivsam och naturlig miljö,
men de kräver ett annat underhåll än asfaltvägar. Om grusdammet driver iväg med vinden
försvinner de fina partiklar som håller samman
vägen och resultatet blir hål, hjulspår och
tvättbrädor – risken är att vägen måste byggas
om helt och hållet. Genom att dammbinda i tid
och med rätt produkt får man en hälsosammare
miljö och säkrare vägar att köra på. Dessutom
slipper man vägdamm i trädgården, på utemöbler
och på fönster.

Ersätt 2 säckar magnesiumklorid med
1 säck CC road®
CC road® – kalciumklorid från TETRA Chemicals
– har högre aktiv substans än något annat
dammbindningsmedel, hela 77 procent. Det kan
jämföras med magnesiumklorid som säljs med
bara 47 procent aktiv substans. Dessutom binder
kalcium starkare till fukten och därmed till
dammet. Det innebär att CC road® är det mest
effektiva alternativet, inte minst när det gäller
kostnader. CC road® ger bäst långtidsverkan och
är den produkt som ger flest meter dammbunden
väg per ton.
CC road® kan med fördel användas på ridbanor, travbanor och tennisbanor, samt i parker
och ridhus.

CC road® från din nordiska leverantör
CC road® tillverkas i TETRA Chemicals anläggningar i Helsingborg och Kokkola, Finland.
Närheten till marknaden garanterar snabba och
säkra leveranser till vårt nätverk av transportörer
och distributörer.
CC road® finns både i flingform och som
lösning vilket innebär att det alltid finns
möjlighet att möta just dina specifika behov.

Bra kundservice med TETRA
Vi hjälper gärna våra kunder med information
och support om leverans och praktiska råd kring
användningen av våra produkter.
Läs mer om CC road® och dammbindning på
www.dammbindning.nu.

TETRA Chemicals Europe AB
Box 901, 251 09 Helsingborg
SVERIGE
Tel 042-453 27 00
Fax 042-453 27 80
www.tetrachemicals.com

Om TETRA Chemicals
TETRA Chemicals är världens största producent av kalciumklorid med verksamhet på fem kontinenter. Vi är den enda nordiska producenten med
tillverkning i Sverige (Helsingborg) och Finland (Kokkola). All vår produktion
är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. 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.
Vi erbjuder våra kunder ett fullständigt utbud av CC-produkter inom produktområdena CC road®, CC farm®, CC tech® och CC food®.
Läs mer på www.tetrachemicals.com

