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Antislip K37
Efektyvi priemonė mažinti slidumą

Skiriamosios savybės
•
•
•
•
•
•

Pakelia paviršiaus trinties koeficientą ir taip didina saugumą;
Produktas gali būti naudojamas pakartotinai;
Jis mažai nusidėvi;
Paprastas naudoti;
Greitai džiūna;
Įmanoma nuimti nuo paviršiaus (esant reikalui).

Naudojimo sritis
Antislip K37 tinka naudoti lauke ir viduje, kur reikalingas veiksmingas slidumo sumažinimas:
•
Prekybos centruose;
•
Baseinų patalpose;
•
Lauko ir vidaus laiptams;
•
Garažo rampoms;
•
Antislip K37 tinka marmurui, granitui, stiklui ir daugeliui kitų grindų dangų.
•
Padidina saugumą vietose, kur dažnai patenka vanduo;
•
Produktą galima naudoti lokaliai, tik tam skirtose paviršiaus vietose, pavyzdžiui, laiptų
atveju, galima produktu padengti tik tą pakopos dalį, kuria bus vaikštoma. Produkto
veiksmingumas yra sąlygojamas dervų veikimu, kurios stipriai prilimpa prie apdirbto paviršiaus,

Naudojimas
•
•
•

Prieš naudojimą gerai suplakti.
Nedidelį kiekį produkto teptuku arba voleliu padengti medžiagos paviršių.
Palikti džiūti 24 val.

Produkto nuėmimas
Antislip K37 galima pašalinti nuo paviršiaus su salietros skiedikliu arba dažų nuėmikliais.

Saugojimas
Antislip K37 laikyti tik originalioje hermetiškai uždarytoje taroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių
vietoje, 0°- 30° C temperatūroje, gerai ventiliuojamose patalpose. Saugoti nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti
šalia produkto. Laikant tokiomis sąlygomis, Antislip K37 išlaiko visas savo savybes 12 mėnesių nuo datos
nurodytos ant įpakavimo. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui produktą galima naudoti, tačiau jos poveikis
bus prastesnis.
Išeiga: 20 m2/l.

Darbų sauga
Siekiant apsisaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių:
vilkėti apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu
draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nusiplauti muilu.
Labai degus;
Vengti kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Įkvėpti garai gali sukelti svaigimą, mieguistumą.
Imtis apsaugos priemonių statinei iškrovai išvengti.

