
LECA SAFE
Leca Safe løser problemer med glatte veier og plasser på 
en miljøvennlig, enkel og effektiv måte. Produktet er lett, 
drøyt i bruk og naturbasert.

Produkter
Leca Safe løser problemer med glatte veier og plasser på en miljøvennlig, enkel og effektiv måte. Produktet er lett, drøyt i 
bruk og naturbasert.

Generelt
Leca® er et rent naturprodukt produsert av leire som er tørket og har gått gjennom en brenneprosess opp mot 1200oC. 
Kulene kommer ut i størrelse 0-32 millimeter og sorteres i forskjellige fraksjoner. Leca® Safe består av knuste kuler sortert i 
kornstørrelse fra 1,5 mm til 5 mm.

Utførelse
Leca® Safe fordeles på hensiktsmessig måte over glatte flater etter behov.

Miljø og sikkerhet
Miljøanvisninger
Leca® Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet 
uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres bort og Lecaen fortsatt gjenbrukes. 

Ansvar
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående 
informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse 
samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil 
utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.
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Tekniske spesifikasjoner

Tørr densitet: ca 310 kg/m3 +/- 15%

Leveringsform
Leca® Safe er tilgjengelig i 50 liter sekker, og i storsekk.

Bruksområde
Leca® Safe benyttes som strømiddel og redusere risiko for ulykker med personer 
eller kjøretøy, ved snø og is. Leca® Safe gir økt friksjon mot glatte underlag, har lav 
vekt og er drøy i bruk.

Lagring
Leca® Lettklinker produkter tåler utendørs lagring, men vil kunne trekke til seg noe 
fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi Leca® produktet noe høyere egenvekt, og kan ved 
kuldegrader medføre isdannelse. For enklest mulig håndtering av produktet, 
anbefales lagring under tak.
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