Antiskli Flis:
Sklisikring til keramiske overflater.

Behandlings overflater:
De fleste ubehandlede keramiske overflater kan behandles med Antiskli Flis feks:

Fliser

Marmor

Granitt

Keramikk

Terrazzo

Generelt:












Antiskli Flis er et overflateaktivt stoff, som reagerer på overflatene til flis, stein og
betong.
Det danner seg mikroskopiske, transparente fibre på overflaten som blir behandlet.
Fibrene som dannes på overflaten fører til at det blir vakuum under beinene når man
går på vått gulv, selv om det er såpe på gulvet. Vask med mopp går enkelt da fibrene
ikke fører til at det blir vakuum under en porøs overflate som mopp, man kjenner bare
forskjellen på de mikroskopiske fibrene.
Sklisikringen varer 1 til 5 år, avhengig av fysisk slitasje.
Når Antiskli Flis etter hvert har blitt slitt ned, så gjenstår flisen slik den var før
behandling.
Områder sklisikret med Antiskli Flis er inert med andre kjemikalier.
Sklisikringen er behaglig, og trygg å gå på
Ved å behandle gulvet med Antiskli Flis, så vil gulvet bli 2 til 3 ganger mer
sklisikkert feks: Før behandling 0,2 ~ 0,4 COF etter behandling 0,5 ~ 0,9 COF (COF
er friksjons koeffisient, dvs. hvor mye som skal til før man begynner å skli).
Antiskli Flis kan brukes ute, og inne.
Antiskli Flis er å få i kanner, eller ferdig påført av Antiskli Norge AS.

Behandlings områder:

Hotell, motell, sykehus, butikker, kjøpesenter, restaurant, kontor, basseng bunn og kant,
baderomsgulv, badekar. etc.

Produktbeskrivelse:

 Vannbasert.
 Miljøvennlig.
 Transparent.
 Slitesterk.
(Datablad ligger på vår hjemmeside www.antiskli.no)

Lover, og regler om sklisikring:








Har det skjedd skliskade på gulv så er man i forhold til norske lover pliktig til å
utbedre slik at det ikke skjer igjen. Man er strafferettslig ansvarlig for å ha sklisikkert
gulv. Opplysning/ansvarsfraskrivelse med skilt hjelper ikke, man er fremdeles
ansvarlig for at områdene skal være sklisikre, og kan saksøkes ved skade av kunder
og ansatte hvis lik skade har skjedd en gang før.
Sklisikkerheten rundt basseng og lignende områder er spesielt strengt,
kommunestyret skal føre tilsyn på dette.
Jfr: Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996 Forskrift for badeanlegg,
bassengbad og badstu m.v. § 1, § 7, og § 19
Arbeidstilsynet kontrollerer sikkerheten på arbeidsplasser og lokaler
Jfr: 1995-02-16 nr 170: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler
Kap. 3 § 17, § 20, og § 39
Fallskader på glatt gulv kan føre til store langtidskostnader for firma.
Sklisikring med Antiskli Flis er en god og langvarig sikkerhet for kunder og ansatte.

Påføring av Antiskli Flis: (Bildene er fra Color Line Fantasy)

Vask over gulvet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fjern resterende vann

Påfør Antiskli Flis

Spyl eller vask gulvet

Vask grundig over gulvet med fett/oljefri såpe (feks. kraftvask)
Vask så igjen over med rent vann.
Fjern resterende vann på gulvet
Rist kannen, og spray jevnt lag på overflaten med lavt trykks pumpe.
Vent i 2 min. som er standard behandlings tid.
Vask over gulvet med rent vann.
Gulvet er ferdig til bruk.

Etterbehandling:
Etterbehandling er vanlig renhold, med daglig renholdssåpe/kraftvask.
Spør hva din såpeleverandør anbefaler.
For mer informasjon om Antiskli Flis se vår hjemmeside: www.antiskli.no

Kontakt informasjon:

Antiskli Norge AS
Laskengrenda 46
3221 Sandefjord
Tlf:
Faks:
Mobil:
E-post:
Internett:

33 21 13 80
33 21 13 81
90 16 79 99
info@antiskli.no
www.antiskli.no

