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Kordame eelmise aasta jääsulatite testi, 
kaasates valikusse eelmisest korrast vaid 
parima. Sel korral sai kokku komplekt hoo-
pis paremaid sulateid: varasemal võitjal 
enam esimeste hulka asja ei olnud.

Millist jääsulatit eelistada?

«Aerosoolpudelid hakkavad  
tilkuma, ebaühtlaselt või siis  
tugeva joana pritsima jne.»

Nagu ka eelmiNe kord 
näitas, sõltub väga pal-

ju pakendist, milles jääsulatit 
müüakse. Sel aastal oli viiest 
testitud vahendist kaks aero-
soolina, kolm tavalises pritsipu-
delis. Selgelt paremini toimivad 
viimased: aerosoolid võivad 
alguses küll igati kenasti prit-
sida, kuid vähese kasutamise 
peale kipub pilt muutuma: need 
hakkavad tilkuma, ebaühtlaselt 
või ühtlase joana pritsima jne. 
muidugi mõjutab see nii kasu-

tusmugavust kui ka meie testi 
lõpphinnet.

Testisime sulateid mitmel 
hommikul, temperatuurid va-
heldusid –5 –15ni. Vähesema 
jää ja soojema ilmaga saab hak-
kama iga testitud jäätõrjujaga, 
kuid kui ilmaolud ekstreem-
semaks lähevad, on abi neist 
pudeleist, kust sulatit korraga 
rohkem aknale jõuab, vahe on  
ka efektiivsuses.

Margus PiPar

Sonax 
105 krooni, 500 ml
Autoekspert

Kallis küll, 
kuid  
see-eest 
väga tõhus
Sonaxi jääsu-
lati on teiste-
ga võrreldes 
väga kallis: 
see maksab üle poole enam kui 
näiteks sama suures pudelis 
Motipi toode. 

Samas ei saa Sonaxi tõhu-
susele vähimatki ette heita. 
Doseeritavus on grupi parim, 
pudelist tuleb ühtlane ja para-
jalt tugev juga ning ka paksem 
jääkiht sulab kiirelt. Ka lõhn on 
palju meeldivam kui mõnel tei-
sel. Kui hind ei määra või leiate 
jääsulatile kasutust harva, tasub 
eelistada just seda.

Motip  
De-icer 
50 krooni, 500 ml 
Automaailm

Tavaoludes hea, suures 
külmas jääb hätta
Motipi tavalises pritsipudelis 
jääsulati on tõhus ja ajab asja 
väga hästi ära. Suuremas 
külmas, kui öised kraadid juba 
–15ni ulatusid, ei teinud see 
paksema jääga küll sama efek-
tiivset sulatustööd kui Alaska 
või Sonax, kuid –10 kraadi 
juures erilist vahet pole. Hind 
on soodne ning pihustatavus 
samuti hea.

K2 Perfect 
Alaska
75,90 krooni, 750 ml
Handymann

Vahend hea, pudel mitte eriti
Handymanni sulati on eriti suu-
res aerosoolpudelis. Esimesed 
korrad oli seda kasutada suisa 
lust: pudelist paiskub tugev ja 
parajalt laia ulatusega vihk, mis 
katab kiirelt ka suure akna. Ja 
jää sulab väga kiiresti. Pärast 
mõnda kasutuskorda lõpetas 
pihusti aga oma hea töö ning 
edasi paiskus Alaska aknale 
juba kontsentreeritud vihuna 
ega katnud akent ühtlaselt.

Eelmise aasta CarPlani jääsulati oli küll 
odav, kuid jäi testis kindlalt viimasele 
kohale. Sel aastal leidsime poest hoopis 
teistmoodi toimiva CarPlani jäätõrjuja: 
nimelt takistab see jää teket akendele. 

Pildilolevat CarPlan Pre-icerit tuleb 
aknale pihustada ning järgmisel hommikul peaks 
aknad jääst puhtad olema. Ning nagu test tõestas 
– ongi. Kui pool Pre-iceriga katmata jäänud akent 
oli jäätunud, siis Pre-iceri pool oli kaetud õhukese 
niiske kihiga, mis kaob klaasipuhasti ja aknape-
suvedeliku abiga kohe. Hea toode! Miinuseks on 
suur kulu: raske on ju prognoosida, millise ööl 
(või pikemal seismisel) aknad jäässe lähevad 
ja millal seda ennetada oleks tarvis. Tavapä-
raseid vahendeid saab kasutada vaid siis, 
kui neid tõesti tarvis läheb.

Motipi  
aerosool
47 krooni, 400 ml 
Automaailm

Aerosoolpudel veab alt
Eelmise aasta võitja Motipi 
aerosool pole selgi aastal 
sulatusjõult nõrk või hinnalt 
kallis, kuid karuteene teeb nadi 
päästik: sellest tuleb vahendit 
vähe, vahepeal ebaühtlaselt 
või vusiseb hoopis kätele. 
Õhema jääga tuleb Motip siiski 
hästi toime. Muide, ka eelmise 
aasta võidupudel hakkas pärast 
mõnenädalast kasutamist sama 
moodi vigurdama. 

CarPlan Pre-icer 500milliliitrine pudel 
maksab 45 krooni, meie ostsime selle 
automaailmast.

Teistmoodi jäätõrje

Heas pudelis efektiivne jääsulati teeb hommikul autojuhi elu 
palju lihtsamaks – tüütu aknakraapimine jääb ära.
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