EnergiaKözösségek – Klímabarát tippek
Hogyan birkózzunk meg a jéggel és a hóval a ház körül?
Az idei tél elég későn kopogtatott, itt a hó, nagy fagy, aztán nagy olvadás. Jobb, ha felkészülünk a további meglepetésekre és
felszerelkezünk a havat és jeget kordában tartó, környezetbarát eszközökkel!
1. Hólapát, hószán, hótoló, seprűk és egy 2006-os találmány, a hólapátolást csupa élvezetté varázsoló kerekes hólapát (ld. Termékek
rovat) is hasznunkra lehet 
SÓ, hómarók és jégoldó VEGYSZEREK KÍMÉLJENEK!!
Ha már letapostuk, lefagyott:
2. Vegyünk néhány zsák homokot és tartsuk a ház ajtaja(i) közelében, lehetőleg
lefedve, hogy ne ázzon. Nyugodtan szórhatjuk bárhova, kárt nem okozunk vele. A
homok tartós és ha már elolvadt a hó/jég, könnyen elsöpörhető a járdáról,
lépcsőről stb..
3. A sáros, havas járdákra, ösvényekre tehetünk darabokra tépett, kilapított
hullámkarton dobozt is. Hogy a doboz tetejére olvadó víz ne fagyjon csúszósra,
tegyünk a papír tetejére homokot. Ha a papír szétmegy, cseréljük!
4. Az autóban is érdemes lapátot és valamennyi homokot tartani, hátha kapóra jön,
ha elakadunk… A pokróc is jó ötlet ilyenkor – ha a lapát és a homok már nem
segít, legalább nem fagyunk meg, amíg megérkezik a segítség!

5. Ha az autónkban nem bízunk a nagy havak idején, használjuk a tömegközlekedést
(ez hómentes időben is üdvözlendő választás )!

6. Egyéb hasznos hóra szórható anyagok: sóder, lebomló faforgács
7. Környezetbarát jégoldók és síkosságmentesítők: Zeo-Kalc (36 % kálcium-magnézium-kálium acetát oldattal kezelt zeolit
http://elsokft.hu/zeokalc_10_50kg.html), Útkáli (nem terheli, sőt Mg- és K-tartalmának köszönhetően táplálja a talajt
http://utkali.hu), CC Road stb.
További ötletek itt: http://www.tudatosvasarlo.hu/otlet/j-gmentes-t-s-z-lden

Környezetbarát síkosságmentesítők
CMP-A környezetbarát síkosságmentesítő oldat, 1,5 l
36% kalcium-magnézium-kálium acetát oldat, 1,5 l-es szórófejes flakonban
A jegesedést vagy a havazást megelőző kiszórás esetén a felületen megakadályozza a jég vagy hó és a
védendő felület közötti kapcsolat kialakulását. Ennek következtében a jég vagy a hó mechanikus úton
könnyebben eltávolítható. A felületet különösen károsító, többszöri fagyás-olvadás ciklus nem, vagy
kevesebbszer következik be.
Környezetbarát, biológiailag a talajban lebomlik. Mivel az acetát ion a természetben a leggyakrabban
előforduló ion, használata a környezet élővilágára semmilyen káros hatást nem gyakorol. Nem korrozív, a
betont, a vasat, az alumíniumot nem támadja meg, ebből a szempontból a vízzel azonos tulajdonságúnak
tekinthető.
A termék egy kézi permetező készülékben kerül kiszállításra, amely nyáron növények permetezéséhez is
használható.
Ára: 2 990 Ft
Megrendelhető: http://www.biokiskert.hu/yis/index.php?cikk=01001
ZeoMix síkosságmentesítő, 25 kg
Csúszásgátló zeolit CMP-A síkosságmentesítő oldattal átitatva
A ZeoMix síkosságmentesítő egy olyan környezetbarát készítmény, amely egyesíti a CMP-A kémiai és a
zeolit mechanikai síkosságmentesítő képességét. A ZeoMix egyáltalán nem tartalmaz korróziót okozó klorid
iont, valamint más egyéb, a környezetre káros anyagokat.
Ára:5 990 Ft
Megrendelhető: http://www.biokiskert.hu/yis/index.php?cikk=01004
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Az EnergiaKözösségek program fővédnöke dr. Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési
biztosa.

Védnök Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.

Programunkat a Klímabarát Települések Szövetségének, valamint
az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlásával valósítjuk meg.

Támogató önkormányzataink: Budapest XIII. kerülete, Pécs és Siklós.
Az EnergiaKözösségek program támogatója:

Ezen információs hírlevél tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem
az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért.
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