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Kevytsorasta valmistettu hiekoitusmurske on kevyttä ja ympäristöystävällistä 

Byggmax tuo myyntiin kotimaisen tuoteinnovaation talviliukkaiden 
torjumiseen  

 
Tänä talvena päästään kokeilemaan kotimaista hiekoitustuotetta: Kekkilän 
hiekoitusmursketta. Hiekoitusmurske on valmistettu savesta erikoismenetelmällä 
polttamalla ja murskattu niin, että sen pito on mahdollisimman hyvä. 

Kiviaineesta valmistettuun hiekoitushiekkaan verrattuna vettä kevyempi 
hiekoitusmurske jää veden pintaan, kun jää sulaa. Pakkasyön aikana veden taas 
jäätyessä murske jää liukkaan pinnan päälle muodostaen karhean pinnan.  

Koska hiekoitusmurske ei painu jään alle, pihaa tai tietä ei tarvitse hiekoittaa niin 
usein. Tuote on erittäin riittoisa ja 25 litran säkki riittää noin 100 neliömetrin pinta-
alalle. Hiekoitusmurskeen tyypillisiä käyttökohteita ovat piha- ja parkkialueet, 
kulkuväylät ja ajotiet. 

Tavalliseen hiekoitushiekkaan verrattuna hiekoitusmurske on myös 
huomattavasti kevyempi ja siten selkäystävällisempi käsitellä ja levittää. Yksi 25 
litran säkki painaa vain 8 kiloa. 

Kevytsorasta valmistettu hiekoitusmurske on aito luonnontuote, joka ei sisällä kemikaaleja eikä se tiesuolan 
tavoin kuormita ympäristöä. Talven jälkeen murskeen voi lakaista istutusalueille tai nurmikolle, jossa se toimii 
maanparannusaineena. 

Hiekoitusmurske myydään 25 litran säkeissä hintaan on 8,39 euroa/säkki. Hiekoitusmursketta on saatavilla 
kaikissa Byggmax-myymälöissä kautta maan. 

Byggmaxilla on Suomessa myymälät Espoossa, Jyväskylässä, Kangasalla, Lahdessa, Oulussa, Pirkkalassa, 
Porissa, Porvoossa, Raisiossa, Seinäjoella, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.  

 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, maajohtaja, Byggmax Suomi, p. 040 137 7001, sähköposti: aleksi.virkkunen@byggmax.fi  

Tuotekuvat ja -näytteet: 
Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto, puh. 050 371 5364, sähköposti: jukka-
pekka.hares@manifesto.fi 

 
Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 119 myymälää eri maissa: 76 myymälää Ruotsissa, 
30 Norjassa ja 13 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,5 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa 
vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa 
myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai 
peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Byggmax on listautunut Tukholman pörssiin 
vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi  
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