SNEEUW- EN IJSVRIJ
MAKEN

Een voordeel
van veiligheid

Elke gemeente en stad kent dezelfde problemen; onze winters zijn
helemaal niet voorspelbaar, maar toch moeten we met z’n allen
voorbereid zijn. Bij plotselinge winterse buien moeten onze wegen,
opritten, parkings, fiets- en voetpaden binnen de kortst mogelijke
tijd weer sneeuw- en ijsvrij gemaakt zijn. Wel, CLEANpuur zorgt
binnen de kortste keren voor het sneeuw- en ijsvrij maken, zodat uw
parking, toegangswegen, etc. bereikbaar zijn voor
klanten,leveranciers en personeel. Belangrijk hierbij is dat wij dit
realiseren met respect voor het milieu.
Preventief strooien: CLEANpuur strooit vooraleer het begint te sneeuwen met natzout. Dit hecht zich beter aan het wegdek en waait dus
minder gemakkelijk weg. Wanneer het dan later gaat sneeuwen, zorgen de zoutkristallen ervoor dat de sneeuw zich veel minder hecht aan het wegdek waardoor het ruimen
veel lichter en gemakkelijker verloopt. Bij lichte sneeuwval kan preventief strooien zelfs al voldoende zijn om
de fijne laag te laten smelten.
Curatief strooien: CLEANpuur strooit op sneeuw of ijs. Natzout werkt sneller, het smeltproces treedt sneller in.
Met dooizout zorgt het verkeer zelf ervoor dat zout en sneeuw
gemengd worden, waardoor het zout gaat oplossen en de sneeuw
tot smelten brengt. Door pekel toe te voegen aan het zout wordt
het zout al nat gemaakt en begint het al “op te lossen” nog voor
het op de sneeuw ligt en wordt het “smeltproces” versneld. Vooral
op parkings, voet-en fietspaden, en toegangswegen is het geschikt
om met natzout of zelfs met pekel te werken.
Ruimen en strooien: CLEANpuur verwijdert sneeuw of ijs met borstel, schop of schuif om daarna meteen weer te strooien. Parkings,
toegangswegen, etc. worden met de borstel of sneeuwschuif, of
sneeuwschop vrijgemaakt en het strooien zorgt ervoor dat de resten verder smelten. Maar door het strooien, treedt ook hier meteen
het preventief strooien in zodat verse sneeuw ook zal smelten.
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