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SKRIDSIKKER BELÆGNING  
TIL VÅDRUM
Den transparente og næsten usynlige GriP belægning gør glatte om-
råder i vådrum skrid- og fald sikre. GriP er ikke kun nem at påføre, 
men også hygiejnisk, miljøvenlig, nemt at rengøre og kan fjernes 
igen uden af beskadige eksisterende overflade.

GriP til vådrum er specielt egnet til brusenicher og badekar men 
også til andre overflader der er glatte når gulvet er vådt såsom 
akryl, klinker, laminat, fliser, marmor, glas og andre lukkede overfla-
der.

Takket være GriP til vådrum kan du nu sige farvel til din bademåtte 
og gør gulvet skridsikkert med en holdbar og hygiejnisk løsning.

Leveres som et gør-det selv kit og kan dække en overflade på op til 
1,2m2.



GriP til gulve er en belægning der kan påføres potentielle glatte 
gulve som eksempelvis trapper, entreer O. Lign og derved mindske 
risikoen for fald. Produktet er den eneste skridsikre belægning der 
er certificeret. Produktet er certificeret af det tyske TÜV.

Baseret på et opløsningsmiddelfrit, 2-komponents polyurethan-system, 
er GriP belægningen miljøvenlig og sikker i brug. Det kan anvendes til 
mange gulvtyper herunder laminat, fliser, klinker, træ, marmor, granit og 
mange andre underlag, som man går på med sko.
GriP kan bruges udendørs, men kræver ved installation og under 
tørre tid en temperatur på minimum 16 gr. C.

Leveres som et gør-det selv kit og kan dække en overflade på op til 
2m2.

Klasse R11 skridsikker.
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SW I S S  QUAL I T Y

CERT I F I C ER E T

DEN ENESTE CERTIFICERET 
LØSNING I VERDEN!

GriP er udviklet og produceret i Schweiz af Grip Safety Coating AG  
– anbefalet af førende hotelkæder samt badproducenter Worldwide.

GriP er certificeret efter Klasse C DIN 51097 – R10, R11 DIN 51130

GriP er en transparent, miljøvenlig, vand baseret 2-komponent belæg-
ning, der er nem at påføre. GRIP leveres som et gør-det-selv kit inde-
holdende alt hvad der kræves for at give en overflade en skridsikker 
belægning.

Det tager 30min at påføre, kræver 12 timers tørre og er klar til brug. 
Instruktion medfølger i pakken.


