Strooizout
Steenzout met de beste dooiwerking

• Hoog gehalte
dooiwerkzame stof

Toepassingsgebied

• Optimaal korrelspectrum

esco strooizout wordt gebruikt als strooizout voor het verwijderen
van sneeuw en ijs en is geschikt voor openbaar en privaat gebruik.

• Oplosbaarheid tot

Product
esco strooizout onderscheidt zich door een hoog NaCl-gehalte en
het bijzonder werkzame mengsel van fijne en grove zoutkristallen
overeenkomstig de geldende richtlijnen. Terwijl de fijne kristallen
zorgen voor een onmiddellijke dooiwerking, garanderen de grovere
kristallen de gewenste werking op lange termijn bij dikkere lagen
ijs en sneeuw.

bijna 100 %
• Langdurig op te slaan onder
goede omstandigheden

Strooizout
Steenzout met de beste dooiwerking

Productkwaliteit

Leveringsprogramma

esco strooizout is een gedolven product dat ca. 200 miljoen
jaar geleden in de Zechsteinzee ontstond. Het hoge NaClgehalte van 99 % en de zuiver witte kleur maken van esco
strooizout een eersteklas kwaliteitsproduct. De voorraden van
esco strooizout bevinden zich in het noorden van Duitsland
en kenmerken zich door hun van nature bijzonder grote
NaCl-gehalte – de dooiwerkzame stof. esco strooizout komt
volledig overeen met de EN 16811-1.

Verpakkingsgrootte:
Zak van 12,5 kg (78 × 12,5 kg per pallet)
Zak van 25 kg (40 × 25 kg per pallet)
Zak van 50 kg (21 × 50 kg per pallet)
1.000 kg Big Bag
Los in bulk of kipper

Certificering

Soort verpakking:
PE-zak
PP-Big Bag

Onze productiefabrieken voor esco strooizout in Duitsland
behoren tot de modernste in zijn soort in Europa. Alle
vestigingen beschikken over een geldige certificering
conform de EN ISO 9001.

Korrelgrootte:
conform EN 16811-1

Service

Voor meer informatie over deze en andere producten
kunt u contact met ons opnemen.

Op verzoek sturen we u graag een monster toe.

Wij bieden onze klanten kwalitatief hoogwaardige strooizoutproducten, een excellente service, de garantie op een
gelijkblijvend hoge productkwaliteit en een bijzonder hoge
leveringsbetrouwbaarheid in heel Europa door een vlotte
logistieke keten - per vrachtwagen, schip of trein.

esco
european salt company GmbH & Co. KG
Landschaftstraße 1
30159 Hannover, Duitsland

Tel.: +49 511 85030-0
Fax: +49 511 85030-131
info@esco-salt.com
www.esco-salt.com
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EINECS-Nr.:
231-598-3
wit met enige grijze, roodachtige en zwarte
nevenmineralen

Aard van het product
Chemische analyse
• Natriumchloride (gedroogd)
• Calcium + Magnesium
• Sulfaat
• H2O-onoplosbaar
•
• Aanhangend vocht
Korrelgrootteverdeling
• < 5,0 mm
• < 3,15 mm
• < 1,60 mm
• < 0,80 mm
• < 0,125 mm
Fysische eigenschappen
• Bulk soortelijk gewicht
• pH

Typisch
98,5 %
0,3 %
0,7 %
0,15 %

Methodes
EN 16811-1
EN 16811-1
EN 16811-1
EN 16811-1

0,3 %

EN 16811-1

Typisch
100 %
95 ± 5 %
55 ± 25 %
25 ± 15 %
3±2 %

Methodes
EN 16811-1

1.050 - 1.250 kg/m3
5 - 10

Additieven
• Antiklontermiddel E 535
uitgedrukt in Fe(CN)6

40 - 70 mg/kg

Methodes
EN 16811-1
EN 16811-1
EN 16811-1

Informatie
Het product voldoet volledig aan de Norm EN 16811-1.
Leveringsvormen
• Los gestort
• in bulkauto's
• Opgezakt
• 25 kg PE-zakken op Pallet, 50-kg-PE zakken op pallets
• Big-Bags van 1000 kg
• Extra vorm van leveringen op verzoek
Verdere Informatie:
Frisia Zout B.V. Lange Lijnbaan 15 NL 8861 NW Harlingen Tel. +31 (0)517 492 - 499 Fax +31 (0)517 492 - 425
esco benelux n.v., Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1, B-1831 DIEGEM, Tel.: +32-2-711.01.60, Fax: +32-2-711.01.61

Voorgenoemde gegevens zijn het resultaat van onze kwaliteitscontroles. Ze ontslaan de gebruiker niet van een eigen ingangscontrole.
De geschiktheid van het product voor een zekere toepassing moet voor eigen verantwoordelijkheid getest worden.
esco - european salt company GmbH & Co.KG
Headquarters  Landschaftstraße 1  30159  Hannover  Duitsland   +49-(0)511-85030-0  ...-131
esco benelux nv  Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1  B-1831  Diegem  België   +32-2711-0160  ...-0161
esco france s.a.s  49 Avenue Georges Pompidou  F-92593  Levallois-Perret Cedex  Frankrijk   + 33(0)1.40.89.70.50  ...1.40.89.70.60
Vatel S.A.  Apartado 211-Sobralinho  P-2616-956  Alverca  Portugal   +35-1219-5184-20  ...-39
esco Spanje S.L.U.  World Trade Center, Muelle de Barcelona, s/n, Edif. Sur, 2a planta  08039  Barcelona  Spanje   +34 933 443 294 

www.esco-salt.com

esco – european salt company GmbH & Co. KG is gecertificeerd volgens EN ISO 9001

