
Capacitei: 500 / 1400 / 3000 liter
Output: 390 l/min
Leeggewicht: 40kg / 130kg / 250kg

Deze externe pekelblender zorgt ervoor dat u 
gemakkelijk het perfecte zoutwatermengsel kunt 
krijgen voor uw doel. De blender heeft een pomp die 
de bereide vloeistof overbrengt naar de tank van uw 
pekelsproeiapparaat met een snelheid van 390 l/min.

De mengtank en deksel zijn gemaakt van duurzaam 
polyethyleen waardoor er een roest- en corrosievrij, 
licht product ontstaat.

De BrineMixxTM  is beschikbaar in drie verschillende 
maten: 500 l, 1400 l en 3000 l.

Deze blender is ontworpen voor het 
Hilltip IceStrikerTM en SprayStriker TM  

vloeistofsysteem

Heavy duty filter en drievoudig ventiel Vloeistofniveau indicator Scherp uiteinde om zakken open te snijden

Paving the way

BrineMixxTM
Blender voor pekeloplossing  

De zoutbesparingen zijn minimaal 75% met deze 
ontdooitechnologie en het is bovendien het meest milieuvriendelijke 

systeem voor gladheidbestrijding op de markt.



Type Zoutpekel NaCl Bevochtigde NaCl Droog zout NaCl Split

Strooihoeveelheid 20-50 ml/m2 10-25 g/m2 20-40 g/m2 150-250 g/m2

Gemiddelde strooihoeveelheid 35 ml/m2 17 g/m2 30 g/m2 180 g/m2

Strooilengte/-breedte 1000 m/2 m 1000 m/2 m 1000 m/2 m 1000 m/2 m

Strooigebied 2000 m2 2000 m2 2000 m2 2000 m2

Strooihoeveelheid per km 70 l Zoutpekel= 15,4 kg 34 kg 60 kg 360 kg

Deze materiaalgewichten zijn slechts richtlijnen, wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade of 
garantiegevallen met betrekking tot de bovenstaande waarden.

Vaste steenzouten die verwerkt worden tot pekel zijn de basis van de meeste 
ontdooimaterialen. -21o C bij 23,3 %

Natuurlijke, vloeibare pekel, meest veelzijdige ontdooier en vaak gebruikt om 
te bevochtigen. -31,5o C bij 29,8 %

NaCl:
(Natriumchloride)

CaCl2:
(Calciumchloride)

Materiële oplossingen

Ontdooien
Wanneer een vloeibare oplossing wordt 
aangebracht op een reeds ijzige/besneeuwde 
weg, zal het onmiddellijk het ijs van boven naar 
beneden breken. Door het mengen van de juiste 
oplossing voor de heersende wintertemperaturen, 
zal u geen zout of geld verspillen.

Anti-ijsvorming
Door het aanbrengen van een vloeibare 
oplossing voor de sneeuw of regen valt, blijft 
het in de poriën en scheuren van de weg zitten, 
waardoor de binding tussen het wegdek en het 
ijs wordt verminderd. Hierdoor komt de sneeuw/
ijs makkelijker los tijdens het ploegen.

1. Breng ontdooi-
vloeistof aan op 
het wegdek

2. Het regent/
sneeuwt

3. De vloeistof 
zal de binding 
beperken

1. Reeds met ijs 
bedekt wegdek

2. Breng ontdooi-
vloeistof aan op 
het wegdek

3. De vloeistof zal 
het ijs doen smelten

NaClNaCl NaCl

NaClNaCl NaCl

Andere ontdooioplossingen dan NaCl (natriumchloride) kunnen ook worden gebruikt, zie lokale aanbevelingen.
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