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Technický list výrobku 
 

 
 
Popis výrobku: 
antiSLIP system® je neviditelný protiskluzový přípravek na keramické podlahy. 
Aplikuje se ve 3 krocích. 
Výrobek snižuje riziko uklouznutí na mokré podlaze, zároveň nepoškozuje povrch a 
nesnižuje jeho lesk, s výjimkou některých levnějších dlaždic. 
 
Balení: 
Protiskluzový systém obsahuje 3 různé produkty: 
1 kanystr žluté kapaliny (Step 1/3) 
1 kanystr oranžové kapaliny (Step 2) 
1 kanystr modré kapaliny (Step 4) 
 
Kanystr žluté kapaliny (Step 1/3) a kanystr oranžové kapaliny (Step 2) tvoří 
dohromady antiSLIP system® 
Kanystr modré kapaliny (Step 4) je speciální čistič a odmašťovač pro antiSLIP 
system® 
 
Na jaké povrchy lze antiSLIP system® použít: 
antiSLIP system®  lze použít na (na glazované i neglazované) keramická dlaždice, 
žulu, křemen, betonové dlaždice, teraco a keramické vany. 
 
Aplikační pomůcky: 
2 nádoby (jedna pro Step 1/3 a jedna pro Step 2), rukavice, ochranné brýle, kartáč 
nebo čistící  stroj, mop nebo hadr na podlahu a vodní vysavač. Po použití pomůcky 
vždy umyjte. 
 
Kde lze systém použít: 
Bazény, školy, nemocnice, kuchyně, domovy důchodců, restaurace, supermarkety, 
veřejné budovy, uvnitř i vně domů atd. 
Jinými slovy, lze jej použít všude tam, kde může být mokrá podlaha nebezpečná! 
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Technické údaje: 
 
   • Výrobek - Step 1/3.: Směs vody, glycoletheru a detergentů. 
Prohlášení o složení je v souladu s nařízením (ES) č. 648/2004.  
Neiontové povrchově aktivní látky: <5%, fosfáty: <5% parfémy, limonen.  
Podle směrnice 67/548 EHS není klasifikován jako nebezpečná látka. 
   • Výrobek - Step 2. : Směs vody, anorganických kyselin a detergentů. 
Směrnice 67/548 EHS: žíravý symbol (žíravý → narušuje kov). 
   • Výrobek - Step 4: Směs vody, glycolether a detergentů.  
Prohlášení o složení je v souladu s nařízením (ES) č. 648/2004.  
Neiontové povrchově aktivní látky: <5%, fosfáty: <5% parfémy, limonen.  
Podle směrnice 67/548 EHS není klasifikován jako nebezpečná látka. 
 
   • Poměr míchání: Step 1/3 (1:2 až 1:4s vodou v závislosti na znečištění povrchu). 
   • Poměr míchání: Step 2 - Tento přípravek se nesmí ředit ani s ničím míchat. 
   • Poměr míchání: Step 4  (1:10 až 1:40 s vodou v závislosti na znečištění 
povrchu). 
   • Doba zasychání: systém nevyžaduje zasychání. Po podlaze se může chodit 
bezprostředně poté, co byla dokončena aplikace 3 kroků. 
 
   • ADR / RID (Step 2): UN číslo 3264, Třída: 8, Obalová skupina: II, Výstražná 
tabule: 80, ADR třída: žíravý. 
   • ADR / RID (Step 1/3 a Step 4): ADR / RID: není klasifikován jako nebezpečná 
látka 
IMDG: neklasifikován jako  nebezpečný. 
    • kód výrobku: Step 1/3 - 34022010 / / Step 2 - 38249098 
    • kód výrobku„ Step 4 - 34022010 
    • Aplikační  teplota: v rozmezí 5 ° C až 30 ° C. 
    • Množství (m2): 1 litr antiSLIP system®  (1 litr Step 1/3 a 1litr Step 2) stačí k 
ošetření 10 m2 
    • Likvidace lahví: Likvidovat jako chemický odpad. 
    • Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 
 


