FIŞA TEHNICĂ
PRODUSUL
PRODUCĂTOR

ADD–F16

AGENT DEGIVRARE/ANTIGIVRARE SOLID TIP „ADD–F16”
S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. DESCRIEREA PRODUSULUI
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COMPOZIŢIE: Granule albe, forma iregulară pe bază

particule are un efect autoblocant, evitând astfel

de formiat de sodiu, inhibitori de coroziune, aditivi.

deplasarea de pe căile de rulare în afara acestora sub

DESCRIERE: Descriere: ADD-F 16 este un agent de

acţiunea

degivrare solid pe bază de formiat de sodiu, inhibitori

puternic).

de coroziune, aditivi.

Degivrantul solid pe baza de formiat de sodiu,

Acest produs este un amestec de granule albe cu

inhibitori de coroziune, aditivi, ADD-F 16, are eficienţă

forme iregulare, dimensiunea particulei fiind între 2-5

excelentă şi este activ până la temperaturi de -18 C. El

mm. Avantajul granulelor cu formă iregulară este acela

poate

că asigură o împraştiere mai eficientă pe sol faţă de

degivranţi lichizi pentru a obţine un efect rapid în

particulele sferice care se deplasează mai mult în urma

degivrare sau pentru a avea un efect mai lung în

procedeului de împraştiere ajungand în unele cazuri în

antigivrare în condiţii severe de iarnă.

condiţiilor

meteorologice

severe

(vânt

o

fi

utilizat

deasemenea

în

combinaţie

cu

afara suprafeţelor ţinta. Forma iregulară a acestor
Nu conţine uree, etilen sau propilenglicol, cloruri, nitraţi, nitriţi, săruri de metale grele.

2. CARACTERISTICI TEHNICE
ASPECT
TEMPERATURA EFECTIVĂ
PH (0,5% soluţie)
DENSITATE
DIMENSIUNEA PARTICULEI

Granule albe
o
-18 C
10,5-11,0
0,9 kg/l
min. 90%
min. 90%
max. 3%

mm>2
mm<5
mm<0,5

3. PERFORMANŢELE PRODUSULUI LA APLICARE
În funcţie de felul stratului superior (zăpadă sau

2.

gheaţă), acţiunile combinate se desfasoara astfel:

execută o răspândire a produsului.

1.

Dacă

stratul

superior

este

din

zapadă,

se

În

Dacă stratul superior este format din gheaţă, se
cazul

depunerilor

masive

de

gheaţă

şi

a

procedează la îndepărtarea mecanică a acestuia, apoi

temperaturilor foarte scăzute poate fi folosit împreună

se efectuează o răspândire a produsului;

cu materiale degivrante lichide fiind compatibile cu
acestea.
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Consum foarte scăzut pe metrul pătrat şi anume:

 Dacă temperatura este între -12C şi -18C

Pentru stratul de zapadă şi gheaţă de 1-3 mm:

cantitatea aplicată este între 50-75 g/mp;

 Dacă temperatura este in jurul valorii de 0C

 Dacă temperatura este sub -18C se va aplica

cantitatea aplicată este de 10-15 g/mp;

ADD-F16 respectând cantitatea de la punctul

 Dacă temperatura este între -3C şi -7C cantitatea

anterior în amestec cu ADD-PROTECT sau ADD-

aplicată este între 15-35 g/mp;
 Dacă

temperatura

este

între

FORTE (proporţia fiind de 1:1 degivrant solid-7C

şi

-12C

degivrant lichid);

cantitatea aplicată este între 35-50 g/mp;

4.


AVANTAJELE PRODUSULUI
Actiune rapidă-topeşte zăpada şi gheaţa până la -



o



Nu se deteriorează la căldura (poate fi depozitat şi

18 C;

păstrat pe perioada verii când temperaturile sunt

Economic - consum foarte scăzut pe metrul pătrat

ridicate

şi anume:

depozitarea);

fără

cheltuieli

suplimentare

cu

Pentru stratul de zăpada şi gheaţă de 1-3 mm



Toxicitate redusă pentru vegetaţie şi mediu acvatic;

Dacă temperatura este în jurul valorii de 0C



Îndeplineşte toate condiţiile de siguranţă pentru

cantitatea aplicată este de 10-15 g/mp;
Dacă temperatura este între -3C şi -7C
cantitatea aplicată este între 15-35 g/mp;
Daca temperatura este între -7C şi -12C

mediu;


Uşor biodegradabil;



Nu conţine azot şi fosfaţi;



Minima BOD (a se vedea diferenta BOD&COD

cantitatea aplicată este între 35-50 g/mp;

dintre degivranţi solizi pe bază de acetat de sodiu

Dacă temperatura este între -12C şi -18C

şi degivranţi solizi pe bază de formiat de sodiu

cantitatea aplicată este între 50-75 g/mp;
Dacă temperatura este sub -18C se va aplica

conform tabelului anexat;


Respectă caietul de sarcini FAA pentru utilizarea de

ADD-F16 respectând cantitatea de la punctul

către aeroporturi comerciale şi baze militare a

anterior în amestec cu ADD-PROTECT sau ADD-

degivrantului solid pe bază de formiat de sodiu

FORTE (proporţia fiind de 1:1 degivrant solid-

care îndeplineşte toate condiţiile impuse de AMS

degivrant lichid);

1431C;



Puritate (ingredient activ) >97%;



Minimă conductivitate;



Poate fi aplicat cu echipamentele existente în



Ambalat: la saci de 25 kg/500 kg/1000kg.

dotare;
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Aşa cum se solicită de către autoritatea contractantă,



Poate fi folosit până la temperaturi de -18 C;

produsul ADD-F16, respectă întocmai cerinţele impuse



Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data

de către beneficiar şi anume:


fabricaţiei;

Permite înlăturarea gheţii şi zăpezii în mod rapid şi



eficient (de-icing);


90%;

Previne contaminarea cu depozite (anti-icing)



/depuneri de gheaţă pe suprafaţa de mişcare când
se

aplică

înaintea

apariţiei

fenomenelor

îngheaţă sau burniţa care îngheaţă;



Îndeplineşte

conditiile

şi



AMS

care nu alterează proprietaţile produsului. Sacii
sunt rezistenţi la intemperii, transport, manevrare şi

Nu atacă îmbrăcămintea din beton sau asfalt a

depozitare;


Ambalajele devenite deşeu vor fi preluate de către

În cazul depunerilor masive de gheaţă şi a

noi, fără costuri suplimentare cu respectarea

temperaturilor foarte scăzute poate fi folosit

prevederilor legale de mediu;

împreună cu materialele degivrante lichide şi este



compatibil cu acestea;
Nu prezintă riscuri ecologice şi toxice;



Nu afectează instalaţia folosită pentru aplicare pe



suprafeţele de mişcare;
Respectă

Aplicat pe suprafeţele de mişcare aeroportuare
asigură o îmbunătăţire a coeficientului de frânare;





Modalitate de livrare: saci de 25 kg/500 kg/1000kg

(Aerospace Material Specification) 1431C;
suprafeţei de mişcare (pista şi caile de rulare);


Nu are reacţii negative la contactul cu diversele
suprafeţe ale aeronavelor;



standardele

Nu reacţionează cu vopseaua folosită pentru
marcaj;

meteorologice givrante cum ar fi ploaia care


Gradul de biodegradabilitate este mai mare de

prevederile

265/2006

nu

necesită

condiţii

speciale

nu

influenţează

de

depozitare.


Legii

Produsul

privind

Produsul

livrat

rezistenţa,

stabilitatea şi calitatea suprafeţelor pe care acesta

Protecţia Mediului;

va fi aplicat.

5. DEPOZITAREA PRODUSULUI
ADD-F16 nu necesită condiţii speciale de depozitare,

că

dar pentru a avea eficacitate maximă este indicat ca în

experienţă în raport cu scopul în care va folosi

sezonul

produsul, bineinţeles pe propria răspundere. În cazul în

rece

să

fie

depozitat

în

spaţii

unde

utilizatorul

este

absolvit

să-şi

facă

propria

temperatura nu coboară sub 0C.

care cumpărătorul sau utilizatorul vrea să devieze de la

Pe timp de vară produsul va fi depozitat în locuri

modul de întrebuinţare sau a proporţiilor în diluţie

special amenajate ferite de razele solare.

aceştia trebuie să obţină aprobarea noastră în scris. În

Datele informative ce le aducem sunt în favoarea

rest

întelegerii exacte a tehnologiei de aplicare de către

consemnate în fişa tehnică şi în instrucţiunile de

utilizatorul final. Aceste date sunt rezultatul experienţei

utilizare al produsului ADD-F16.

rămân

valabile

condiţiile

în timp îndelungat de cercetare dar, asta nu înseamnă
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Nu sunt necesare restricţii la transport. Produsul va fi

delegate), mijlocul de transport utilizat (număr de

ambalat în ambalaje de plastic, bine închise şi

înmatriculare, tipul, marca şi culoarea vehiculului

etichetate.

transportator).

Produsul propus nu necesită autorizări şi condiţii

Delegatul va prezenta:

speciale de transport ADR/RID pentru transportul



Factura fiscală;

terestru, IMDG pentru transportul maritim şi

ICAO-



Aviz de însoţire a mărfii;

IATA/DGR pentru transportul aerian. Cu 3 zile înainte



Certificat de calitate;

de livrare se va comunica achizitorului în scris



Declaraţie de conformitate cu specificaţia că

informaţii despre persoanele delegate să efectueze

produsul furnizat nu pune în pericol viaţa,

livrarea (numele, prenumele, seria şi nr. actului de

sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

identitate ale conducătorului auto şi persoanele



Fisa tehnică de securitate.

7. COMPATIBILITĂŢI
Produsul este compatibil cu materialele: din piste de
aviaţie, autostrăzi, sosele, drumuri de acces.
Produsul este incompatibil cu agenţii oxidanţ.
Nu este toxic sau exploziv.

Nu generează coroziunea aparatelor de zbor, turisme,
autocamioane.
Toate componentele sunt înregistrate EINECS.

8. AMBALARE, TERMEN VALABILITATE
AMBALARE: S
aci de 25 kg/500 kg/1000 kg care nu alterează
proprietaţile produsului. Sacii sunt rezistenţi la
intemperii, transport, manevrare şi depozitare.
Ambalajele devenite deşeu vor fi preluate de către noi,

fără costuri suplimentare cu respectarea prevederilor
legale de mediu.
TERMEN DE VALABILITATE:
12 luni, în ambalaj original închis etanş, cu respectarea
condiţiilor de depozitare şi păstrare.

Şef secţie
Eugenia HONGU

Fişa tehnică a produsului: ADD–F16
Data de revizuire a fişei tehnice: 10.01.2018
Cu apariţia acestei fişe tehnice informative, celelalte fişe tehnice anterioare îşi pierd valabilitatea.
PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL
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