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            Ice Melter MIKE 

         Płyn do odladzania powierzchni lotnisk 

        ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH 

 

Opis produktu 

Ice Melter MIKE jest przyjaznym dla środowiska płynem przeznaczonym do likwidacji 

oblodzenia oraz zapobieganiu dalszego oblodzenia nawierzchni pasów startowych oraz dróg 

kołowania na lotniskach.  Płyn bazuje na unikalnej recepturze złożonej z mrówczanu potasu 

oraz nieszkodliwych ekologicznie inhibitorów korozji.   

Ice Melter MIKE został dopuszczony do stosowania w oparciu o normę AMS 1435. 

Ice Melter MIKE stosuje się poprzez nanoszenie z wykorzystaniem maszyn mechanicznych 

tzw. ”polewaczek” będących na wyposażeniu lotniskowych służb drogowych. Proces ten 

umożliwia szybkie i ekonomiczne usunięcie śniegu i lodu. Ice Melter MIKE topi lód poprzez 

obniżenie punktu zamarzania wody. Ze względu na niski, własny punkt zamarzania, również  

i wyjściowy roztwór będzie się charakteryzował niskim punktem zamarzania. 

 

Wygląd klarowna, przezroczysta ciecz 

Skład minimum 50% substancji czynnej 

Gęstość w temp. 20°C (68°F) 1,29-1,33 g/cm3 

Temperatura zapłonu ( tygiel zamknięty Abla) substancja niepalna 

Temperatura zamarzania Poniżej – 50 °C 

Temperatura zamarzania (płyn rozcieńczony 

1:1) 

- 15 °C 

Rozpuszczalność w wodzie całkowita 

pH 9-10 

 

Dane środowiskowe i toksykologiczne 

Badania zostały przeprowadzone przez Instytucję Scientific Material International (USA, 

Miami).  

BZT5 0,13 kg O2/kg płynu 

ChZT 0,28 kg O2/kg plynu 

Toksyczność ostra dla rozwielitek Daphnia Magna LC50 (48h) 150 mg/l 

Toksyczność ostra dla ryb Pimephales promelas LC50 (96h) 2,725 mg/l 
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Magazynowanie i transport 

Ice Melter MIKE jest dostarczany w postaci gotowej do użytku. Rozcieńczalnie może 

spowodować zmianę właściwości fizykochemicznych. Ice Melter MIKE jest dostępny luzem, 

w dostawach cysternowych, w 1000 litrowych zbiornikach lub 200 litrowych beczkach. 

Ice Melter MIKE zachowuje stabilność w składowaniu i nie wykazuje oznak utraty jakości 

przy długotrwałym składowaniu. 

Produkt Ice Melter MIKE jest kompatybilny z większością znanych materiałów stosowanych 

w portach lotniczych, zarówno w odniesieniu do części składowych samolotów, urządzeń 

magazynowych jak i sprzętu do nanoszenia płynu. 

 Poniżej przedstawiono wykaz materiałów, dla których wykazano kompatybilność z Ice Melter 

MIKE. 

- metale: stal kwasoodporna, stal węglowa, stopy aluminium (nieosłonięte i utlenione 

anodowo), stopy magnezu (przerabiane plastycznie, obrabiane dwuchromianem i pokryte 

epoksydem), tytan, stal platerowana kadmem, miedź (trawiona kwasowo), brąz (miedź/cyna) 

- pozostałe materiały: tworzywa polietylenowe, poliester wzmocniony włóknem szklanym 

(żywica odporna na wysokie pH), polimetakrylan (pleksi), tworzywa akrylowe, polichloropren, 

silikon, wulkanizowany butadien-akrylonitryl, wulkanizowany butadien-propylen, 

powierzchnie malowane, powierzchnie bitumiczne. 

 

Stosowanie:  

Ice Melter MIKE przeznaczony jest do odladzania zmrożonych nawierzchni, zaleca się 

również stosować preparat zapobiegawczo na wilgotnych nawierzchniach betonowych  

i bitumicznych przed opadem śniegu lub marznącą mżawką przy tendencji do spadku 

temperatury poniżej 0°C oraz przy opadzie śniegu i marznącej mżawki, na zalegający śnieg lub 

lód, którego zgromadzona warstwa nie przekracza 3 mm.  

W przypadku grubszych warstw zaleca się stosowanie płynu Ice Melter MIKE w połączeniu 

ze środkiem stałym. 

Przy odladzaniu, powierzchnia powinna zostać najpierw oczyszczona mechanicznie  

z grubych warstw śniegu, przed zastosowaniem płynu Ice Melter MIKE. Pozwoli to obniżyć 

ilość zużytego środka, dzięki czemu ograniczone zostaną koszty odladzania. 

W przypadku opadów marznącego deszczu zaleca się prewencyjne stosowanie preparatu na 

nawierzchnie. Zastosowanie Ice Melter MIKE przed opadami śniegu bądź wystąpieniem 

oblodzenia zapobiegnie gromadzeniu się oblodzonych warstw marznącej mżawki. Ze względu 

na fakt, iż Ice Melter MIKE jest zarówno środkiem przeciwoblodzeniowym jak  
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i odladzaczem, jego regularne stosowanie jest kluczowym warunkiem dla ciągłego utrzymania 

funkcjonalności powierzchni użytkowych. 

Dokładne monitorowanie warunków meteorologicznych pozwoli na rozpoczęcie odpowiednich 

działań z wyprzedzeniem gwałtownych zmian pogodowych, utrwalając prewencyjne 

stosowanie produktu.  

Zalecane ilości stosowanego płynu Ice Melter MIKE zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Istotne jest jednak dodatkowe uwzględnienie takich czynników jak materiałów powierzchni, 

jego struktura, metoda nakładania i aktualne warunki pogodowe. 

 

Sugerowane ilości stosowania: 

 

 Warunki suche Warunki mokre 

Grubość lodu < 1 mm Śnieg Grubość lodu 1-3 

mm 

Lekki mróz Silny mróz Nawiany śnieg Marznący deszcz 

Temperatura 

(°C) 

Zapobieganie 

oblodzeniu 

Odladzanie Zapobieganie 

oblodzeniu 

Odladzanie Zapobieganie 

oblodzeniu 

Odladzanie Zapobieganie 

oblodzeniu 

Odladzanie 

0 do - 5 25 g/m2 25 g/m2 25 g/m2 35 g/m2 35 g/m2 45 g/m2 45 g/m2 55 g/m2 

- 5 do - 10 30 g/m2 35 g/m2 35 g/m2 45 g/m2 45 g/m2 55 g/m2 55 g/m2 65 g/m2 

- 10 do - 15 35 g/m2 45 g/m2 45 g/m2 55 g/m2 55 g/m2 65 g/m2 65 g/m2 65 g/m2 

  

 Zawarte w niniejszym dokumencie informacje są dokładne zgodne z wiedzą P.P.H. ADW Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem odpowiedzialności przewidzianej prawem, za wykorzystanie tej informacji 

ani za stosowanie, wykorzystanie lub przetwarzanie wyrobu w niej opisanego. Bliższe informacje można uzyskać, 

kontaktując się z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowym “ADW” Sp. z o.o., Ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry, tel: 

32 218 71 85, fax: 32 323 00 85, e-mail: adw@adw.com.pl 


