USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
CC road ja hevoset
K: Millaisilla alustoilla CC road® toimii?
V: CC road® toimii useimmilla perinteisillä alustoilla kuten kivituhka-, puuhake- ja kuituhiekkaalustalla. Sen sijaan CC road® ei sovellu keinotekoiselle (kaapeli- tai kumirouhe) tai käsitellylle
alustalle.
K: Milloin CC roadia käytetään?
V: Ulkokentillä CC road® -käsittely on yleensä tarpeellista tehdä muutaman kerran vuodessa
– sateen ja tuulen määrästä riippuen. CC roadia levitettäessä alustan tulee olla kostea. Silloin
CC road® tekee työnsä ja sitoo kosteuden alustaan estäen ratsastuskentän pölyämisen. Jos
luvassa on rankkaa sadetta, kannattaa siirtää CC roadin levitys myöhemmäksi. Jos alusta on
hieman kostea ja yöksi on luvassa kastetta, voi hiutaleet levittää illalla, ja CC road® sitoo
ilmankosteuden kenttään.
Maneesissa voidaan käyttää CC roadia sekä estämään alustan jäätymistä että kevään ja
kesän pölynsidontaan. Jäätymisen estämiseksi CC road® kannattaa levittää jo syksyllä ennen
kunnon pakkasia. Kesän pölynsidontaan hiutaleet levitetään kostealle alustalle. CC road® sitoo
kosteuden alustaan eikä maneesia tarvitse kastella pitkään aikaan.
K: Kuinka CC roadia levitetään ilman konetta?
V: Kastele ratsastuskenttä tai kavioura ensin vedellä, jonka jälkeen voit kylvää CC roadia käsin
heitellen. Käytä hanskoja ja suojalaseja, vältä vetämästä hiutaleita henkeesi. Jos mahdollista,
lanaa tai äestä hiutaleet pintakerrokseen levityksen jälkeen. Hiutaleita annostellaan noin 0,30,5 kg per neliö.
K: Eikö suola aiheuta korroosiota? Miten levittimelleni tai äestimelleni käy?
V: Kuten kaikki suolat, myös CC road® aiheuttaa korroosiota. Siksi on tärkeää huolellisesti
huuhdella käytön jälkeen laitteet, jotka ovat olleet suolan kanssa tekemisissä.
K: Kuinka pitkään CC roadin vaikutus kestää?
V: Ulkokentälle tehtävän käsittelyn kestävyyttä on haasteellista arvioida koska sateen ja
tuulen määrä vaikuttavat merkittävästi. Pitkä hellekausi ja tuulinen sää kuivattaa kenttää
nopeammin. Myös maneesissa käsittelyn uusintatiheyden tarpeeseen vaikuttaa sää ja
maneesin luonnonvalon määrä. Mitä enemmän luonnonvaloa, sitä nopeammin maneesi kuivuu.
K: Eikös kalsiumkloridi vaurioita nahkaa? Muun muassa satulat ja ratsastussaappaat
ovat nahkaa...?
V: Kun olet levittämässä CC roadia, ei kannata käyttää nahkakenkiä, -saappaita tai -hanskoja.
Mutta kun CC road® on levitetty alustaan kosteutta sitomaan, se ei enää pääse vaurioittamaan
ratsastusvarusteitasi.
K: Olen kuullut, että se on vaarallista hevosille tai niiden kavioille?
V: CC roadin vaikuttava ainesosa on kalsiumkloridi, joka luokitellaan silmiä ärsyttäväksi
kemikaaliksi. Kalsiumkloridi on yhdenlaista suolaa, kuten magnesiumkloridi ja
natriumkloridikin. Ei ole olemassa tutkimustietoa siitä, kuinka hevosten kaviot reagoivat edellä
mainittuihin suoloihin. Aivan kuten ihmiselläkin, voi suola kirvellä kulunutta ihoa. Kavioiden ja
jalkojen huuhtelu kylmällä vedellä auttaa.

