
Tøris. 
Produktudvalg og bestillingsmuligheder.

Pellets, løssalg

10 mm pellets i poser

Skiver

Emballage

Fysiske data

Produkt Størrelse Vægt Varenummer

Cryopellets 3mm løssalg 117350

Pellets 10mm løssalg 118931

Spørg for 16 mm pellets

Produkt Posens mål (mm)  Vægt       Pakning Varenummer

10mm pellets L230 x B270 x H60  1 kg pose 118984

10mm pellets L380 x B270 x H60 3 kg pose 118771

10mm pellets  L535 x B270 x H60 5 kg pose 118643 
Spørg for 16 mm pellets

Produkt Skivestørrelse (mm)   Vægt      Varenummer

Skiver L105 x B125 x H25    0,5 kg 120291
Leveres i 2,5 kg bundt

Skiver L210 x B125 x H25  1,0 kg  120292
Leveres i 5 kg bundt

Skiver L210 x B125 x H50    2,0 kg 120293
Leveres i 4 kg bundt

Produkt Mål Varenummer

309643 L460 x B310 x H320 mm Papkasse m. flamingokasse  
Denne købes 
Max 18 kg

Produkt Mål Varenummer

Blå isoleret container L800 x B800 x H1000 mm 606803
Denne lejes 

• Maskinvaskes altid før den fyldes med tøris
• Stregkode for sporbarhed på hver container
• Vedligeholdes af Linde
• Kan løftes med palleløfter, pallestabler og gaffeltruck
• Max 350 kg

-> Produktoversigt

Hvad er tøris?
Tøris er kuldioxid i fast form. Når der tilføres varme, fordamper (sublimerer) tøris direkte fra fast form til 
gasform. Der efterlades intet vand. I forhold til sin volumen har tøris 3,3 gange større kølekapacitet end 
vandis.

• Fordampningstemperatur: -78,5°C (1013 hPa)
• Fordampningsvarme: 573 kJ/kg
Alt tøris produceres efter HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), hvilket kan oversættes til
risikoanalyse og kritiske styringspunkter. og overholder tilsætningsstof-regulativet for E290, som
kontrolleres af Fødevarestyrelsen.

Linde har Fødevarestyrelsens 
elite-smiley

Egnet til fødevarer



» Kundeservice telefon:+45 70 10 00 05
» Kundeservice e-mail: kundeservice.dk@linde.com
» Linde online shop linde-gas.dk/shop
» Dit lokale Linde depot, se evt. www.linde-gas.dk

Disse oplysninger skal du bruge ved bestilling:
1. Dit kundenummer
2. Hvornår du skal have det leveret
3. Varenummer på tørisen
4. Mængden af tøris
5. Emballagetype

Eksempler på bestilling
» Bestilling af 18 kg pellets i kasse:

18 x varenummer 118931 + 1 x varenummer 309643.
» Bestilling af 350 kg 0,5 kg skiver i container:

700 x varenummer 120291 + 1 varenummer 606803.

» Bestil inden 12.00, og du modtager varerne senest 2 hverdage senere.
» Ekspreslevering er mulig.

Sikkerhedsdatablad
https://www.linde-gas.dk/da/images/T%C3%B8ris_BIOGON%20C%20Dry%20Ice_2.0_DK_tcm575-596580.pdf

 Produktdatablad 
https://www.linde-gas.dk/da/images/Linde_BIOGON_dry_ice_datasheet_DK_tcm575-125356.pdf

Video om tøris
https://youtu.be/zPdfeXkf_ro

Bestilling af tøris

Levering

Links

Sikker håndtering 
og opbevaring af 

tøris

Linde Gas A/S 
Lautruphøj 2-6 | DK-2750 Ballerup 
Telefon +45 32 83 66 00  
www.linde-gas.dk

Behørig 
ventilation! 
CO₂ gas i gulvhøjde 
er kvælende.

Må kun opbevares i 
egnet emballage. 
Placér ikke tøris i 
hermetisk tillukket flaske, 
dunk eller andet. Det 
giver en eksplosion.

Må aldrig opbevares i 
passagerkabinen 
under transport, kun i 
bagagerum eller lastrum 
af køretøj.

Må ikke indtages! 
Tag aldrig tøris i munden, 
og undlad i det hele taget 
at indtage det.

Rør aldrig ved tøris 
med de bare hænder!  
Brug altid isolerende 
handsker.              

Holdes væk fra børn! 
Tøris er -78,5° koldt, det 
er hverken sodavandsis 
eller flødeis!

https://www.linde-gas.dk/da/customer_service_ren/agent_finder/index.html
https://www.linde-gas.dk/da/images/T%C3%B8ris_BIOGON%20C%20Dry%20Ice_2.0_DK_tcm575-596580.pdf
https://youtu.be/zPdfeXkf_ro



