
Gāzes kods Taras kods Tilpums Daudzums

Sausā ledus konteineri 

PĀRDOŠANA cm cm cm cm kg 
PUTUPLASTA konteiners STYROFOAM A B H W m bez PVN ar PVN

5L ietilpst   ap 4 kg sausā ledus 20 20 32 3 0.17 2.48 € 3.00 €

12.8L … apm. 11 kg 30 40 37 6 0.7 8.68 € 10.50 €

25L … apm. 22 kg 45 35 45 6 1 11.98 € 14.50 €

39L + kartona kaste … apm. 34 kg 60 40 37 5 1.2 15.29 € 18.50 €

64L + kartona kaste … apm. 55 kg 60 40 54 5 1.5 20.00 € 24.20 €

NOMA cm cm cm cm kg EUR/Dienā EUR/Dienā

Profesionālais sausā ledus konteiners OLIVO A B H W m bez PVN ar PVN

BAC75 (75L) ietilpst apm. 65 kg 80 60 43 12 18 0.30 € 0.36 €

BAC160 (160L) … apm. 130 kg 80 60 105 12 60 0.50 € 0.61 €

BAC260 (260L) … apm.  210 kg 100 93 81 12 73 0.60 € 0.73 €

BAC420 (420L) … apm. 360 kg 120 80 105 12 90 0.60 € 0.73 €

BAC480 (480L) … apm. 400 kg 120 100 97 12 112 0.60 € 0.73 €

SAUSAIS LEDUS Produkta kods EUR/kg EUR/kg

Sausā ledus granulas bez PVN ar PVN

D=1.7 mm GTDRY2 1.24 € 1.50 €

D= 3 mm GTDRY3 1.24 € 1.50 €

D= 6 mm GTDRY6 1.24 € 1.50 €

D= 16 mm (populārs) GTDRY16 1.24 € 1.50 €

www.partikasgazes.lv
www.elmemesser.lv

Rūpnieciskās Gāzes

CENA FAQ (Biežāk uzdotie jautājumi)

Sausais ledus

Kas ir sausais ledus?

Sausais ledus (oglekļa dioksīds cietā stāvoklī) ir 
viela zemā temperatūrā (-78°C). Zemās

temperatūras dēļ sauso ledu 
bieži izmanto loģistikā. 

CO2 cietā stāvoklī ir nestabils, tādēļ sausais  
ledus ātri izgaro, tā pārvēršoties ogļskābajā 

gāzē. Šis process saucās par sublimāciju. Pie 
kam - jo atrāk izgaro, jo lielāki dūmi! Tadēļ 

sauso ledu izmanto dažāda veida izklaidēm un 
specefektiem!   

Sausā ledus izmantošana

Vienmēr rīkojieties ar to uzmanīgi - izmantojiet 
aizsargapģērbu un cimdus. Īslaicīga saskarsme 

ar sauso ledu ir nekaitīga, bet ilgstošs kontakts uz 
ādas izraisīs apdegumam līdzīgas traumas!

Kā iegadāties un transportēt 
sauso ledu?

Ieplānojiet sausā ledus iegādi, neilgi pirms 
tā plānotās izmantošanas. Atkarībā no 

uzglabāšanas trauka, tas zaudē līdz pat 30% 
apjoma 24 stundu laikā. Pārvadājot sauso ledu 

automašīnā, pārliecinieties, vai ir nodrošināta 
pietiekama ventilācija!

Sausā ledus uzglabāšana

Uzglabājiet sauso ledu traukā ar termoizolāciju 
– tas palēninās sublimāciju. Neuzglabājiet to 

pilnīgi hermētiskā traukā – sausais ledus 
pārejot gāzveidā, palielinās apjomā un trauks 

var eksplodēt. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju 
vietā, kur tiek uzglabāts sausais ledus. 

Gāzveida oglekļa dioksīds var uzkrāties zemās 
vietās un nomainīt gaisā esošo skābekli - tā 

izraisot nosmakšanu. Neuzglabājiet sauso ledu 
ledusskapja saldētavā – zemā temperatūra liks 

termostatam izslēgt saldētavu.

Ar ko unikāls putuplasta
konteiners STYROFOAM?

Piejams:  
• laba cena 
• dažādi izmēri 

Ekspluatācija:
• Viegls
• Drošs
• Cieši noslēdzams vāks (laba siltuma
izolācija)

Ekonomija:
• Biezā sieniņa nodrošina labu termoizolāciju 
un ilgāku uzglabāšanas laiku

FAQ (Biežāk uzdotie jautājumi)

Drošība!

Atmosfēras gaisā ir 0,035% CO2. Ja oglekļa 
dioksīda koncentrācija gaisā palielinās virs 
0,5%, tas var kļūt bīstams, pat ja skābekļa 

saturs nemainās. CO2 ieelpošana var izraisīt 
paātrinātu elpošanu un galvassāpes. Ja sausais 
ledus atrodas slēgtā automašīnā, vai telpā ilgāk 

par 10 minūtēm, atveriet durvis un izvēdiniet 
telpas, pirms ienākšanas tajās. Pametiet šīs 

telpas, ja paātrinās elpošana, sākas 
galvassāpes, vai jūsu nagi vai lūpas iegūst zilu 

nokrāsu.
Šīs pazīmes liecina par skābekļa trūkumu.
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