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• Bäddar in sig i snö och ger bättre grepp 

• Fungerar i alla temperaturer  

• Ger inga skador på infrastrukturen 

• Enkel och kostnadseffektiv användning 

Ekologiskt material 

ZeoFriction är en 100 % ekologisk och na-

turlig produkt och t.o.m. OMRI-registrerad 

att använda vid organisk odling. ZeoFriction 

absorberar effektivt fukt och fastnar i snö 

och is. Studier visar upp till 7 gånger så hög 

friktion med ZeoFriction vid ishalka och 

underkylt regn jämfört med traditionell 

halkbekämpning. ZeoFriction har genom sin 

höga CEC-kapacitet även en positiv inver-

kan mot en renare miljö.  

ZeoFriction 

Ingen annan halkbekämpning ger 

lika hög friktion samtidigt som 

den sparar tid, pengar och främjar 

miljön. ZeoFriction är ett miljövän-

ligt, vulkaniskt mineral med myck-

et hög friktion och helt fritt från 

tillsatser som salter, kemikalier 

och färgämnen. 

EcoConcept  

ZeoConcept med säljbolaget EcoConcept är  

Sveriges största importörer av zeolit –

klinoptilolit. Vi arbetar med Europas ren-

aste fyndighet som har OMRI-märkning av 

materialet för organisk odling inom hela 

EU. Vi såväl som våra leverantörer arbetar 

efter ISO-standard och kan garanterar pro-

duktkvalitet och leveranssäkerhet. EcoCon-

cept utvecklar kontinuerligt nya använd-

ningsområden för zeoliter och kan med ett 

brett sortiment erbjuda marknadens ren-

aste zeolit till konkurrenskraftiga priser. 

Så här stor yta täcker 1 ton ZeoFriction jmf. 

med andra material vid halkbekämpning 



Så fungerar ZeoFriction 

• ZeoFriction är mycket porös och därför högabsorberande. 

• Genom att absorbera fukten fastnar ZeoFriction i isen och 
skapar en sandpapperseffekt. 

• När ZeoFriction aktiveras mörknar den vilket är en signal om 
att det är säkert att gå, cykla eller köra bil. 

• Fungerar ner till -50 C°. 

• Bästa alternativet vid ishalka och underkylt regn. 

• 100 % giftfritt och har t.o.m. en positiv inverkan på vår miljö. 

Användning 

• För bästa resultat avlägsna överflödig snö. Sprid därefter ut ZeoFriction 
jämnt på underlaget för hand, med skyffel eller spridare. 

• 1 dl ZeoFriction räcker till en yta på ca 5 m2, 5-liter till 250 m2. 

Kontakt:  

Förpackningar 

EcoConcept Scandinavia 

Nordtångsvägen 26 

423 63 Torslanda 

Telefon: 0704-163377  

E-post: info@ecoconcept.se 

www.ecoconcept.se 

• 5 liters påse, 20 kg säck, 1-ton Big Bag 
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