
DOOI KORRE LS  PL U S



10 redenen om Chemifor Dooikorrels te kopen

* Afhankelijk van de omstandigheden

Biologisch product, er zit GEEN ZOUT in01

02 Werkt 5x sneller dan strooizout

04 Geen schadelijke werking op parket, vloerbekleding of natuursteen

05 Laat geen sporen na, geen uitgebeten vlekken of kringen

06 Niet schadelijk voor dieren of planten

07 Het dooiwater bevriest niet meer, daardoor voorkomt u het opvriezen 
van uw oprit of terras

08 U kunt preventief strooien, de dooikorrels beginnen pas te werken als 
ze in aanraking komen met water

09 Ze zijn lang houdbaar omdat ze in een luchtdichte emmer zitten,  
ze moeten wel op een niet vochtige plaats staan

10 De dooikorrels zitten in gemakkelijke emmers met schepje (10 liter)

03 Werkt tussen de 48 en 72 uur na het uitstrooien*



Korrels op basis van ureum om ijs en sneeuw te laten smelten 
zonder gebruik te maken van zout
Chemifor Dooikorrels Plus is een zeer actief granulaat op basis van ureum, ter bestrijding en 
voorkoming van gladheid als gevolg van sneeuwval, ijzel, ... in het winterseizoen.

Door de vertraagde oplossing blijft dit product extra lang actief, ook bij lagere temperatu-
ren. Chemifor Dooikorrels Plus is milieuvriendelijk, dus niet schadelijk voor planten en dieren.  
Chemifor Dooikorrels Plus is zeer geschikt voor polierbeton omdat het geen calciumchlo-
ride bevat. Tevens mag u deze op vloerplaten gebruiken zonder dat deze schade oplopen.  
Chemifor Dooikorrels Plus mag niet gebruikt worden op kalkzandsteen.

Let op! Dooikorrels op basis van Calciumchloride tasten betonijzer aan en zijn niet  
milieuvriendelijk. 

Verkrijgbaar in: Emmer van 10 liter
 Emmer van 25 liter
 Bigbag van 1250 liter

Dooikorrels Plus

Kostenvergelijking

VOOR NA

Dooikorrels T.O.V.

€

€ per kg

m² per kg

€ per m²

Werkzame tijd

Aantal keren 
strooien  
in 48 uur

€ 2,50

10 m²
€ 0,25

+ 48 uur
1 keer

€ 0,25 € 0,35

€ 0,30

4 m²
€ 0,08
+ 10 uur
5 keer

Strooizout



Chemifor bvba 
Schazenstraat 7 

B-8640 Oostvleteren
+32 (0)57 42 43 25 

www.dooikorrels.be | www.chemifor.be 
info@chemifor.be

UW VERDELER:

De Chemifor Strooiwagen is een multifunctionele strooiwagen van 25 of 50 liter. De Strooiwagen  
heeft een gemoffeld stalen frame, HD poly-doseerschijf en is in het bezit van een verstelbaar handvat. 
De strooibreedte is afhankelijk van uw loopsnelheid, de korrelgrootte en het soortelijke gewicht. 

Strooiwagens

Specificatie Strooiwagen                     Groot                      Klein

Inhoud                                                         50 liter                      25 liter

Doseerschijf                                               nylon                        nylon

Frame                                                          staal                          staal

Luchtbanden                                             ja                               ja

Strooibreedte                                             2 tot 5 meter         3 tot 3,5 meter 

Dubbele nylon lagers                              ja                               nee

Tandwielenkast                                         professioneel         nee

Afmetingen Strooiwagen                    Groot                      Klein

Wielen                                                          10 x 30 cm              8 x 30 cm

Spoorbreedte                                             60 cm                      52 cm


