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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

HOTROCKS

HR 10

DANE TECHNICZNE

POGROMCA ŒNIEGU I LODUPOGROMCA ŒNIEGU I LODU

Ca³kowicie bezpieczny i ekologiczny.

Nie niszczy kostki brukowej, granitu i marmuru.

Nie wyrz¹dza szkód œrodowisku, roœlinom,
zwierzêtom i pojazdom.

Do dziesiêciu razy skuteczniejszy od zwyk³ej 
soli drogowej.

Pomo¿e usun¹æ ka¿de oblodzenie i ka¿d¹ zaspê.

Kosztuje mniej, ni¿ naprawa zniszczeñ, których
dziêki niemu mo¿na unikn¹æ.

Pomo¿e podczas trudnej sytuacji drogowej - warto
mieæ chocia¿ kilogram w samochodzie.

HOT 1960 kcal/kg, co powoduje 
topnienie œniegu i lodu (lód staje siê bardziej kruchy i ³amliwy, przez co ³atwiejszy 
do usuniêcia, a œnieg, po roztopieniu, nie zamarza ponownie i nie tworzy siê 
oblodzenie).

dzia³a nawet przy temperaturze -35° C (zwyk³a sól drogowa dzia³a 
do - 7°C).
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 ch³on¹c wilgoæ wydzielaj¹ ciep³o w iloœci 

HOT  

HOT  jest obojêtny dla zwierz¹t, nawierzchni brukowanych, roœlinnoœci - 
u¿yŸnia glebê i trwale wype³nia szczeliny, w które wsi¹knie woda, powsta³a z 
roztopionego lodu i œniegu.
Nie powoduje korozji samochodów, nie niszczy obuwia, nie powoduje urazów 
delikatnych ³ap czworonogów.
Wa¿n¹ zalet¹ HOT  jest to, ¿e nie powoduje odbarwieñ kostki brukowej, 
gresu, marmuru, granitu itp.
Jest wydajny - 1kg  to odpowiednik 10 kg soli! Zapobiega 
powstawaniu tzw. "prze³omów poœniegowych", jest aktywny przez wiele dni. 

 stosuje siê tak¿e do osuszania pomieszczeñ (wydajnoœæ- 1,5 - 2 kg 
na 10 m² powierzchni). Nie degraduje powierzchni i nie pozostawia bia³ego 
nalotu.

HOTRocks 

HOTRocks

HOTRocks

 HOTRocks 

 HOTRocks 

HOTRocks 

Postaæ: granulat.
Kolor: bia³y, dopuszczalny odcieñ lekko szary, lekko kremowy, lekko ró¿owy.
Zapach: bez zapachu.
pH: obojêtne lub lekko zasadowe.
Przydatnoœæ do u¿ycia: 12 miesiêcy, przechowywaæ w suchym, ch³odnym 
miejscu, szczelnie zamkniête opakowanie.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.
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HOT  stosuje siê na ulice, chodniki, deptaki, schody, place, parkingi, 
pasy startowe lotnisk, jako œrodek wspomagaj¹cy odœnie¿anie dachów 
budynków, usuwanie sopli, usuwanie lodu z rur i rynien, usuwanie lodu z 
nierównych powierzchni.
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