Antiskli Norge AS
Sklisikring, og emballasjesikring

Antiskli Decotex:
Sklisikring til alt av gulv.

Behandlings områder:
Trapp, basseng, inngang, haller, dekk, lobby. etc.

Kan bla. brukes på trapper, som sklisikring,
Og kontrastmarkering for svaksynte.

Produktbeskrivelse:








Vannbasert.
Miljøvennlig.
Enkomponenent
3 farger
UV, og vann resistent.
Enkelt å påføre.
Holder til ca 5,5m2

Behandlings overflater:
Antiskli Decotex er sklisikring til alt av gulv:
Betong, flis, tre, metall, etc.
De fleste overflater må påføres grunning før sklisikring av område.

Farger:
Antiskli Decotex er å få tre standard farger:
Grønn

Grå

Rød

Påføring av Antiskli Decotex:
1. Vask grundig med vann og såpe, og la det tørke.
2. Teip rundt grenselinjene.
3. Påfør grunning /primer på området hvis det er nødvendig.
4. Rør rundt i boksen med en blander, eller for hånd. Hell sklisikringen i et rullebrett.
5. Rull på Antiskli Decotex først den ene retningen, la det tørke til det er støvtørt 1- 4t.
6. Påfør sklisikringen i den andre rettingen.
7. Påfør eventuelt Decotex Topp beskyttelse for lettere renhold
8. Fjern tape, og bruk gulvet når det er fullstendig tørt.
9. Tørketid: 25 – 35C  2-3 timer. 15 - 25C  4 timer.
NB.
Ved påføring av glatt betong og lignende, er det anbefalt å bruke Antiskli Flis i
2-5 minutter før påføring av grunning/primer.
Fjern alt av løs maling, tape, lim, og lignende, før påføring av sklisikring.

Andre Antiskli produkter:
Antiskli Flis: Sklisikring til keramiske overflater, flis, stein, terrazzo etc. Det danner seg
usynlige transparente fibere på flatene som blir behandlet. Varer 1 til 5 år. Når sklisikringen
etter hvert har blitt slitt ned, så gjenstår flisen slik den var før behandling.
Antiskli Multifarge: Laget for røffere bruk. Er i glatt, ru og hevet ru overflate, laget for
fotgjengere og biler. Varer 1- 5 år. Finnes i 6 hovedfarger, og 1089 farger i henhold til
Pantone fargekart. Sklisikring av alle overflater: metall, plast, glass, flis, etc.
Antiskli Norge AS har også emballasjesikring som er inntil 70 % rimeligere enn våre
konkurrenter. Virker etter borrelåsprinsippet, lett å løfte rett opp, umulig å skli fra hverandre
Les mer om våre produkter på vår hjemmeside: www.antiskli.no
Kontakt informasjon:
Antiskli Norge AS
Laskengrenda 46
3221 Sandefjord
Tlf:
33 21 13 80
Faks:
33 21 13 81
Mobil:
90 16 79 99
E-post:
info@antiskli.no
Internett:
www.antiskli.no

