
Keep clear, keep going.

Katupöly kuriin 
CC road® -liuoksella



Katupöly – jokakeväinen riesa 

Kaupungeissa katupöly on kiusallinen ja asumis- 
mukavuutta huonontava haitta. Liukkaat ja vaihtele- 
vat talvikelit vaativat paljon hiekoitusta ja lumien 
sulettua jäljelle jää piinaava keväinen katupöly. 
Katupöly koostuu paitsi hiekotushiekasta myös 
autojen renkaiden alla jauhautuneesta asfaltista. 
Seurauksena on hengitettävien hiukkasten (PM10) 
raja-arvo ylityksiä ympäri Suomen. Katupöly ei ole 
yksin suurten kaupunkien ongelma, vaan korkeita  
hiukkaspitoisuuksia voi esiintyä myös pienissä 
kunnissa ja taajamissa.

Katupölyn aiheuttamat terveysriskit

Katupölyn aiheuttama terveysriski on suuri ja aiheut- 
taa vuosittain ongelmia tuhansille. Se aiheuttaa 
terveysongelmia varsinkin sydän- ja keuhkosairauk- 
sista kärsiville sekä lapsille ja vanhuksille mutta 
myös perusterveet henkilöt saavat oireita. Mittauk-
siin perustuvissa THL:n tutkimuksissa on todettu, että 
ulkoilman laadun takia Suomessa aiheutuu noin 
1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain, joten 
ongelmaa ei sovi vähätellä.

Miksi kärsiä kun katupöly saadaan kuriin 
CC road® liuoksella?

Katujen oikea-aikaisella kevätsiivouksella pyritään 
poistamaan katupöly tienpinnoilta. Ensisijaisen tär-
keää on poistaa hiekka kosteana. Hiekoitussepelin 
ja hiekan voi poistaa kaduilta ilman turhaa pölyttä-
mistä kun kadut kastellaan laimealla kalsiumkloridi-
liuoksella. 

Kamppailussa keväistä katupölyä vastaan laimea 
CC road® -liuos on vettä merkittävästi tehokkaam-
paa, sillä kalsiumkloridi sitoo pölyä paremmin kuin 
vesi, estää pintojen jäätymisen ja vähentää jälkipölyn 
määrää. Käsittely laimealla, 5 -15 prosenttisella  
CC road® liuoksella pidentää harjausaikaa kun 
haihtuvuus on hitaampaa kuin pelkällä vesikas-
telulla. Näin hiekat ja roskat pysyvät märkänä, tai 
vähintään kosteana, kunnes harjauskalusto ehtii 
paikalle. Tämä tarkoittaa merkittävää etua kevät-
kunnostuksessa.

Parhaat talvikunnossapidon käytännöt 
hengitettävän katupölyn vähentämiseen

Pääkaupunkiseudulla toteutetussa REDUST -hank- 
keessa on tehty eri tyyppisiä katupölysidontatestejä ja 
todettu, että laimean kalsiumkloridiliuoksen täsmä- 
levitys kaduille voi vähentää pölypäästöjä noin 40 %  
toimenpiteen jälkeisenä päivänä ja noin 20 % en-
simmäisen viikon aikana. Parhaat tulokset katupölyn 
vähentämiseksi saadaan kun käytetään pölynsidon-
ta- sekä pesumenetelmiä. 

Katupöly kuriin CC roadilla®

•   Pöly saadaan hyvin kuriin kun katuja käsitellään 
laimealla, 5 - 15 prosenttisella CC road® -liuoksella.
•   CC road® -liuoksen jäätymispiste on alhaisempi 
kuin veden, joten sitä voi myös käyttää kun tiedossa on 
yöpakkasia.
•   CC road® sitoo pölyä tutkimustenkin mukaan erit- 
täin tehokkaasti ja antaa siten myös lisäaikaa katujen 
harjaukselle.

Lisätietoa meistä ja tuotteistamme löytyy kotisivuiltamme: www.tetrachemicals.fi

Voit myös ottaa meihin suoraan yhteyttä:

TETRA Chemicals Europe Oy
puh. (06) 8282 111
faksi. (06) 8282 575
kalsiumkloridi@tetrachemicals.fi


