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 Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest 
green building and performance measures 

 
 

 
 

 Popis :

 

Produkt aplikujte pomocí hadru nebo kartáče na suchý a čistý povrch. Na velké plochy můžete použít jednohlavý
leštící stroj s filcem, aby se produkt roznášel rovnoměrně. Nechte přípravek působit od 1 do 15 minut* a poté 
dobře opláchněte čistou vodou.
Pokud je to nutné, proveďte aplikaci 2x!

*Každý materiál reaguje jinak a čas působení závisí také na typu povrchu. Například na leštěný povrch můžete
nechat ANTISLIP působit kratší čas, pokud chcete docílit pouze lehký proti-skluz a nepoškodit lesk kamene.

V některých případech může přípravek snížit lesk kamene. Proto doporučujeme při prvním použití na daném
materiálu nejprve provést test na vzorku a vyzkoušet účinnost.
Po použití uzavřete nádobu.
Spotřeba přípravku: 10-15 m2 na 1 litr.

ANTISLIP G
Protiskluzný nátěr na žulu a keramiku na vodní bázi.

Antislip G je proti-skluzný nátěr na vodní bázi na žulu a keramiku. Nezanechává "film" na povrchu a
mění povrch materiálu na proti-skluzný. Práce s produktem je jednoduchá s krátkým časem
působení.

Návod na použití :



 

TECHNICKÝ LIST 12/06/2019   rev 03

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

 Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest 
green building and performance measures 

 
 
 

 
 

 

Technická data

Hustota při 25°C gr/cm3: 1,0
pH: 1.5- 3
Vzhled: tekutina
Skladovatelnost: 2 roky

Bezpečnostní pravidla

Přípravek je chemická látka, určená pro profesionální použití. Prosím čtěte technický list a informace na obale před jejím použitím.

Skladovatelnost

Tento produkt je možno skladovat v normálních podmínkách minimálně 24 měsíců při 18-30°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti,
slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech.

 

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na zkouškách prováděných v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Součas-
ná data mohou být změněna bez předchozího upozornění a nebudou považována za legálně relevantní. Je odpovědností zákazníka ověřit vhodnost výrobku
před použitím. Je povinností zákazníka ověřit, zda je používání produktu prováděno podle zákonů, právních předpisů, patentů země zákazníka.


