
Handleiding Storax Antislip Tegelspray

ATTENTIE: De ruimte dient goed geventileerd te worden.

Voorbereiding
Test eerst de werking op een losse tegel of op een onzichtbare plek.
Spray hiervoor één tot twee keer op uw tegel. Pas op met donkere vloeren. Hier kan namelijk zeer   
 snel een ‘whitening effect’ (wittige glansafname) optreden.
Laat een gesprayde vloer nooit opdrogen. Zet uw vloerverwarming dus ruim van te voren uit!
Verwijder voor toepassing put- en/of drainage deksels van RVS om eventuele corrosie te
 voorkomen.
Zorg ervoor dat u pas na neutralisatie met water de natte ingesprayde vloer betreedt.
Start met neutraliseren van grotere oppervlaktes (> 10 m2) bij voorkeur op het punt waar u bent   
 begonnen met sprayen.
Maak de spuitmond van de fles droog en zorg ervoor dat er geen vloeistof drupt. Zet de spuitfles na  
 gebruik op een droge doek om eventuele lekkage te verkomen.

TIP: Maak tegen een gunstig tarief gebruik van onze applicatieservice.

TIP: Door zeepafzetting kan uw vloer weer glad worden. Onderhoud uw vloer na toepassing daarom 
met de Storax Permagrip Cleaner.

Toepassing
Schud de spuitfles goed voor gebruik.
Maak het te behandelen oppervlak goed schoon met een zeepvrije reiniger (bijvoorbeeld Storax   
 Permagrip Cleaner).
Maak het te behandelen oppervlak droog.
Neem het spuitpistool uit de verpakking en spuit een gelijkmatige laag op het te behandelen
 oppervlak.
Laat Storax Antislip Tegelspray circa drie minuten inwerken (mag niet opdrogen). Nadat het product  
 drie minuten in contact is geweest met de vloer dient u een glijtest uit te voeren. Druk uw voet of pols  
 op het behandelde oppervlak en laat uw gehele lichaamsgewicht op de vloer rusten.
Indien u tevreden bent over het effect en het oppervlak niet langer glad is, reinigt u het oppervlak   
 met ruim water om het te neutraliseren.
Bent u niet tevreden, wacht dan nog een minuut en voer opnieuw een glijtest uit, net zolang totdat u  
 het gewenste antislipniveau heeft bereikt.
Zodra u de vloer na het wassen heeft drooggemaakt, zal het antislipeffect meerdere jaren
 aanhouden.



Voorbereiding
De innovatieve antislipoplossing Storax Antislip Tegelspray is geschikt voor het antislip maken van 
keramische tegelvloeren. Omdat elke tegelvloer echter anders van samenstelling is, adviseren wij u 
om eerst één tegel te testen. Indien het resultaat u bevalt, dan kunt u de rest van uw tegelvloer met 
de spuitfles behandelen.

Toepassing
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het   
 ademen vergemakkelijkt.
Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming   
 dragen.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


