
ANTI-SLIP PINNOITE

KÄYTTÖ

Esikäsittely
Pinnan on oltava puhdas ja kuiva, eikä siinä saa olla jäämiä rasvasta, vahasta tai öljystä.

Luonnonpinnat
- Kivi: Puhdista pinta perusteellisesti.

- Pehmeät puulaadut / terassi: Puhdista ja poista lika ja pöly.

- Kaakelit: Puhdista ja poista kaikki rasvajäämät.

- Huokoiset pinnat: Puhdista.

Maalatut pinnat. Poista mahdollinen hilseilevä maali ja puhdista.

Käsittely
On tärkeää, että tuote on sekoitettu hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana tasaisen lopputuloksen

aikaansaamiseksi. Levitä siveltimellä tai telalla, jossa on keskipitkä nukka. Kaksi kerrosta ohentamatta

riittää yleensä; hyvin huo koisilla pinnoilla kolmas kerros voi olla tarpeen. Anna kuivua 3h kerrosten

välillä ja viimeisen käsittelyn jälkeen anna kuivua 12h ennen pinnan käyt töönottoa.

Tärkeää: Tee aina koesively testipalalle tai huomaamattomaan kohtaan värin, yhteensopivuuden ja

onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

Varotoimenpiteet
Ei sovellu uusille kovapuulaaduille. Anna tammipinnan kuivua min 12kk jolloin puunsyy on

imukykyinen.

Puhdistus ja huolto
Puhdista pinta kuten ohjeistettu yllä. Alueet, jossa on kova kulkuliikenne, suosittelemme

uusintakäsittelyä kerran vuodessa tai aina tarpeen mukaan. Säilytä avattu astia hyvin tiivistettynä tai

kaada jäljelle jäänyt aine pienempään astiaan ja tiivistä huolella. Puhdista työvälineet vedellä. Suojele

ympäristöäsi - yli jäänyt tai pilaantunut aine viedään ja hävitetään paikallisella

jätteenkäsittelylaitoksella.

Liberon vinkkejä
Ideaali käyttölämpötila on +10° ja +25°C asteen välillä ja kuivalla ilmalla.

Liberon Anti-slip Pinnoite tekee ei-liukkaan pinnan ennestään liukkaille, tasaisille sisä- ja 

ulkolattioille. Väritön, voidaan käyttää kivipinnoille, kiveyksille, keraamisille kaakeleille ja puulle. 

Ideaali käyttökohde on sileät ja liukkaat lattiat kuten patiot, pehmeät puulaadut ja hyötytilat.

Anti-slip tuote ei sovellu uima-altaiden reunoille.

0,75L

Tekee liukastumattoman pinnan. Väritön koostumus, joka ei

muuta pinnan ulkonäköä.

UV ja vedenkestävä.

Täysin kuiva

Työvälineet :

Sivellin tai tela jossa

on keskipitkä nukka

0.75L = 9m²

(pinnan huokoisuus

vaikutta riittoisuuteen)

Puhdistus :

Vesi
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