ANTISKLI
Hva kan jeg strø med?
Strøverktøy for ”smale” flater

Strøverktøy nr 1
1-liters boksen
er valgt som det
viktigste, enkleste
og mest effektive
strøverktøyet for
Ice-Crust. Den
brukes som en
krydderboks.
Den er billig - og
du kan bruke den
100-vis av ganger.
Når boksen er tom
fyller du fra 10
liters spannet eller
fra 40 liters
sekken.

”Refill” for strøverktøy
10 liter plastspann

10-liter plastspann med
lås og hank.
Dette spannet er primært valgt
som refill for 1-liter strøboksen - og det passer også
godt til dropp-sprederne.
Hold spannet tørt, og oppbevar spannet gjerne varmt da virker Ice-Crust bedre.

40 liter plastsekk

40-liter plastsekk med
ekstra forsterket sekk.
Det er tredd på en uten-påsekk av PP (ikke på bildet),
for å beskytte den hvite plastsekken mot lekkasjer.
Denne 40 liters sekken er
valgt for tallerken-sprederne;
en sekk går rett i beholderen.
Spør betjeningen om hvodan
denne sekken skaffes.

Dropp-spredere for å strø
bredder på 40-50 cm.
Bildene til venstre er tilfeldig
valgte dropp-spredere som kan
koste noen 100-lapper.
Disse er mest anvendelige på
gangveier og stier. Men de kan
også strø kjøreveier - og da kun i
hjulsporene (40 - 50 cm).
De er enkle og lette å bruke
- og de har regulering for å angi
mengde. De rommer omkring 10
liter. Husk at det nok med ca 1-10
m2 pr liter for snø - og ca 1050 m2 pr liter til is, avhengig av
hvor hard eller jevn overflaten er.
Spør betjeningen om hjelp til å
finne frem til riktig spreder.

Strøverktøy for store flater
Tallerken-spredere for å
strø bredder på 2 - 4 m.
Bildene til venstre er tilfeldig,
valgte tallerken-spredere som kan
koste fra noen 100-lapper og opp
til noen 1000-lapper.
Disse er mest anvendelige på
gårdsplasser, P-plasser, industriområder og veier med langsomtgående trafikk (maks 20 km).
Disse har regulering fra 0 og
oppover, og de dekker hele strøområdet til Ice-Crust (1 - 50 m2
pr liter). Disse rommer typisk 25
- 40 liter.
Spør betjeningen om hjelp til å
finne frem til ønsket spreder.

Sandpapir på boks - betyr at:
kornene fryser fast i isen - og lager en “sandpapir-flate”. Dette skjer på 2 måter:
1) De små kornene suger til seg fuktighet
fra isen og lufta - og etter noen timer (eller
en natt) er de mettet med vann, og kornene
fryser fast i isen.

2) Du får umiddelbar virkning hvis du bruker
en dusj-flaske (den du bruker til blomster),
og så dusjer forsiktig der du har strødd med
Ice-Crust.

