
Vad är Ter-Mite?

Ter-Mite är marknadens kraftfullaste icke-
explosiva demoleringsmedel. Det används för 
demolering av betongbyggnader och för berg-
brytning.

Ter-Mite är ett alternativ till traditionella 
sprängmedel och schaktmetoder när dessa inte 
är tillåtna eller möjliga.

Vad kan det användas till?
Brytning av massivt berg
Blockbrytning
Stenspräckning
Rörgravsschakt
Skuthantering
Demolering av betongbyggnader
Demolering av armerad betong
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Hur fungerar Ter-Mite?

Produkten bygger på principen av en kemisk 
reaktion som skapar en mycket stark expansiv 
kraft. Kraften kan uppnå nästan 100MPa och 
krossar nästan alla kända typer av berg och 
betong.

Ter-Mite har utformats för att fungera under 
olika förhållanden och är idealisk för nordiskt 
klimat. Basutförandet av Ter-Mite kan användas 
inom ett mycket brett temperaturområde, från 
-5°C till +25°C.

Vilka är fördelarna med Ter-Mite? 
Säkert för kringliggande byggnader
Ingen besiktning krävs av närliggande   

 fastigheter
Inga vibrationer eller tryckvågor
Tyst
Rök- och dammfritt
Ingen risk för flygande bråte
Ingen förorening
Inga tillstånd krävs
Inget behov av specialutbildad personal
Ingen specialutrustning krävs
Giftfritt
Vattenlösligt
Optimerat för nordiskt klimat
Mycket kraftfullt
Ekonomiskt

Ter-Mite har stora fördelar 
för professionella användare! 
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Ter-Mite process
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Demolering av bryggor, vågbrytare etc. •
Tunnelutgrävning •



För professionella användare!

Intresset för icke-explosiva demoleringsmedel 
ökar ständigt. Efterfrågan på säkra schakt- och 
demoleringsmetoder ökar i och med att allt fler 
arbeten utförs i centrala områden i städer eller 
vid industrianläggningar där sprängmedel med-
för en alltför stor risk. Allt fler projekt utförs 
inuti befintliga byggnader.

Icke-explosiva demoleringsämnen gör det möj-
ligt att utföra schakt och demolering med låg 
risk och utan tillstånd. Ingen besiktning krävs av 
intilliggande fastigheter. Ter-Mite kan givetvis 
användas tillsammans med traditionella meto-
der som sprängning eller hydraulspräckning.

Vid stenbrytning kan Ter-Mite erbjuda en 
betydlig ökning i produktivitet jämfört med 
sprängmedel.

Ur en ekologisk synvinkel är Ter-Mite en attrak-
tiv metod. Ter-Mite orsakar inga kända ekotoxi-
logiska e ekter och kan slängas tillsammans 
med vanligt byggavfall.

Swedeq
Sockenvägen 13
18433 Åkersberga Mob.  070 749 86 10

 www.ter-mite.se
E-mail: info@swedeq.se

Ter-Mite är skapat för att fungera  
under varierande förutsättningar.

Ter-Mite har ett brett idealt  
temperaturområde.

Ter-Mite är det kraftfullaste icke-explosiva 
demoleringsmedlet på marknaden.

Ter-Mite har ett mycket konkurrenskraftigt 
pris jämfört med liknande produkter.

Ter-Mite är ett erkänt bra produkt som 
använts i många högprofilprojekt.

Ter-Mite – en överlägsen produkt

Användning av Ter-Mite i industrin
Te

r-M
tie

 b
y 

D
ex

te
c

Paketering

Ter-Mite paketeras i lådor om 20 kg. Varje låda 
innehåller 4 stycken 5 kg vattentäta plastpåsar.

Vi kan packa 50 stycken lådor (1000 kg) på varje 
lastpall. Paketering i lådor underlättar lagring 
och transport. Ter-Mite kan även levereras i 
plasthinkar om vardera 10 kg.

Tel. 08 599 955 10


