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ANTISLIP Varnish  
 
Противоплъзгащ прозрачен лак 
 
 
Продукт/ Области на приложение 
Полиуретанов, двукомпонентен противоплъзгащ прозрачен лак за вътрешно и външно приложение със 
специална формула за устойчивост на механично влияние и UV-лъчи. Защитава и импрегнира всякакви 
повърхности като декоративни керамични плочки, мраморни плочи, естествен и изкуствен камък, микро-
циментови мазилки и шпакловки, подови циментови замазки, метал, дърво и др. След нанасяне и изсъхване 
AntiSlip Varnish създава прозрачен и устойчив повърхностен слой, който предпазва от подхлъзване и 
плъзгане в опасни зони с разлята вода около басейнови площадки, поддушови пространства, стълбища, 
веранди, коридори, рампи и други зони с повишена влажност. 
 
Подготовка на продукта 
Повърхността, върху която ще се полага продукта,  трябва да бъде здрава, суха и без замърсявания от прах и 
масло. Двата компонента на AntiSlip Varnish са предварително дозирани в отделни опаковки (A:B = 2:1). 
Изсипете компонент B  в компонент А  и разбъркайте сместа за около 2-3 минути, след което го оставете да 
престои няколко минути. Отворено време за работа: 1-2 часа след разбъркване. 
 
Подготовка на основата 
- При абсорбиращи основи (мазилки, шпакловки, груб бетон): предварително обработете повърхността с 

грунд DECOR PRIM на един слой 
- При неабсорбиращи основи (стъкло, мраморни и керамични плочки): предварително обработете 

повърхността с грунд Status Adhesion Promoter на един слой.  
 
Полагане 
С четка или с валяк (устойчив на разтворители). Втори слой от продукта се нанася 24 часа след първия слой 
(при +25°C и 60% влажност на въздуха). 
 
Практически съвети 
• Не полагайте AntiSlip Varnish върху стари лакове, непочистени и мокри/влажни повърхности 
• Температурата на въздуха и основата по време на полагане и в следващите 24 часа трябва да бъде мин. 

+10°C. 
• По време на работа с продукта не се препоръчва излагането на обработвания детайл на директна 

слънчева светлина 
• Уверете се че  
• Използвайте само добре почистени инструменти без наличие на ръжда по тях 

 
Разходна норма 
0,80 - 0,120 L/m2 (в зависимост от вида основа и нейната абсорбция) 
 
Съхранение и срок на годност 
Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство, 
отбелязана на опаковката при температури +5 до +35°C в сухи и защитени от директна слънчева светлина 
помещения. 
 
Бележки 
Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. 
Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на 
нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и 
доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят 
промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте 
изискванията за безопасност  описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си 
правото да правим промени в настоящата техническа карта. 


