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GriP AntiSlip Bathroom  

 

AntiSlip Sikkerhedsbelægning  

 

Teknisk informationsblad - og brugsvejledning  

 

 

GriP AntiSlip Bathroom er en gennemsigtig specialbelægning, der kan anvendes på brusekar, badekar og andre vådrum som 

badeværelser, svømmehaller og wellness centre. 

 

Den skridsikre belægning er baseret på et opløsningsmiddelfrit, 2-komponents polyurethan-system, der er miljøvenlig og 

sikker i brug. Den kan anvendes til akryl, stål-emalje, fast overflade, sten, fliser, marmor, glas og andre lukkede overflader.   

 

GriP AntiSlip Bathroom er den eneste verdensomspændende certificerede skridsikre belægning.  

TÜV Rheinland, Sikkerhedsklasse C ifølge DIN 51097 

Satra Technology Centre UK, United Kingdom ifølge BS 7976-2:2002.  

CSIRO Infrastructure Technologies - Australien og New Zealand ifølge EN13 / 2516 03/0212. 

 

Garanti: 12 måneder efter levering.  

 

GriP AntiSlip Bathroom er tilgængelig i 1,2 m2 påføringssæt, der indeholder belægning og nødvendige påføringsværktøjer. 

 

Indhold af GriP Bathroom 1,2 m2 sæt: 

 

- Basisbelægning "A" 

 

- Hærder "B" 

 

- Primer, "Promoter P" 

 

- Rengøringsklud, presset 

 

- Påføringsrulle, rulleholder 

 

- Malertape 

 

- Blandestav 

 

- Plastik sikkerhedshandsker 

 

- Påføringsvejledning 

  



 

  
 
 

Påføringsvejledning 

1. Overfladen skal være fri for fedt, snavs og skal være tør. Det er muligt, at en rengøring på forhånd er nødvendig med 
GriP Intensive Cleaner (overfladen bør ikke behandles med nano-belægning eller anden påføring – da er ingen 
klæbning mulig). 

2. VIGTIGT: Under hele påførings- og tørreprocessen skal overfladen holdes tør. Det bør undgås, at vand eller andre 
væsker påvirker belægningen, før tørreprocessen er afsluttet.  

3. Læg rensekluden i GriP AntiSlip® Promoter "P". Påfør Promoter på overfladen. Vent 4 til 5 minutter.   

4. Tør overfladen med et stykke ren køkkenrulle, viskestykke eller klud. Friktion skal bemærkes, når overfladen er tør. 

5. Overfladekontrol: Tag et stykke tape og påfør det på overfladen. Hvis tapen har god klæbeevne, så fortsæt til trin 6! 
Hvis tapen let kommer af, skal du gentage trin 2 til 5.  

6. Påfør afdækningstape på overfladen. Maskér kanterne og eventuelt ekstra linjer inden for området for bedre 
vandgennemstrømning.  Maskér altid fuger når fliser er større end 10cm, for at forbedre belægningens vedhæftning! 

7. Rul et stykke tape med den klæbende side på ydersiden rundt om hånden. Tør over påføringsrullen for at fjerne 
eventuelle fnug.   

8. Åbn GriP Basecoat "A" og bland belægningen med blandestaven.  

9. Åben hærder "B" og hæld i GriP Basecoat "A". Bland grundigt, indtil begge komponenter er helt blandede. Sørg for at 
blande materiale fra bunden og siden af koppen. Den blandede belægning skal anvendes straks (indenfor 15 minutter).  

10. Hæld indholdet af skålen "A" i polystyrenlåg, der fungerer som en malebakke  

11. Sæt rullen på rulleholderen og gennemblød med belægning. Sørg for, at rullen har absorberet belægningen helt. Rul 
overskydende belægning af i malkebakken. 

12. Påfør belægningen med rullen inden for det maskerede område. Sørg for at belægningen er jævnt fordelt over hele 
fladen. Start altid midt på den længere side af overfladen og fordel jævnt indad. Fortsæt i tværgående retning uden at 
påføre tryk.  

13. Fjern afdækningstapen umiddelbart efter afslutning af påføringen.  

14. Overfladen kan anvendes efter 12 timers tørretid. Mekanisk og kemisk rensning af overfladen er mulig efter fem dage.  

 

Bemærk!  

- Ideel stuetemperatur for påføring: 20° celsius uden høj luftfugtighed.  

- Sluk altid gulvvarme dagen før påføringsprocessen. Gulvvarme skal være slukket under tørreprocessen.  
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