
Fișă tehnică de produs 
Versiunea:A’ – 15/10/2018 

 

AntiSlip   

Lac antiderapant bicomponent  
 

 

DESCRIERE  
 

Lac antiderapant, bicomonent transparent, pentru uz 

interior și exterior, cu aderență puternică, rezistență 

ridicată la abraziune și la agenți chimici. Oferă o 

hidroizolare excelentă și protecție pentru orice tip de 

element structural. Creează o suprafață antiderapantă, 

chiar și atunci când este umedă.    
                                                                                                                                                                                                                                    GAMA DE APLICARE  

 
 
Compoziția lui specială conține filter UV integrate împotriva 

radiațiilor UV, asigurând protecția nuanțelor și modelelor, 
deoarece nu se îngălbenește și nu se decolorează în timp.  

 

Oferă o suprafață antiderapantă, chiar și atunci când este 
umedă. Impermeabilizează și oferă protecție oricărui tip 

de element structural. Recomandat pentru sistemul de 
mortar decorativ,  

 
substraturi pe bază de ciment, lemn, metal, piatră naturală, 
suprafețe cu apă băltită, zone de duș, piscine, plăci ceramice, 
trepte, balcoane, rampe etc.  
 

           AVANTAJE – CARACTERISTICI  
 

 Creează o suprafață antiderapantă.
 Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare.

 Rezistență la apa băltită și Resistance to water and 

neutral cleaners.

 Rezistență la radiațiile UV.

 Formează peliculă si oferă protecție..

 
 
 Nu se exfoliază.

 Aplicare ușoară și rapidă.

 Aderență ridicată la substrat.

 Consum redus.

 Soluția economică pentru rezultate

perfecte.  
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI  

 
Suprafața trebuie să fie să fie curată, uscată, fără praf și 

mucegai, înainte de aplicare. Substratul trebuie să fie 

stabil, fără material friabile, ulei, grăsimi, iar apa băltită 

trebuie îndepărtată Suprafața trebuie să fie rezistentă la 

apă și să nu fie supusă la umiditate continuă. De 

asemenea, umiditatea substratului trebuie să fie mai mică 

de 4%, iar umiditatea atmosferică mai mică de 65%. 

Înainte de aplicarea produsului AntiSlip, suprafața 

trebuie pregătită cu o amorsă adecvată. 
 

Amorsarea suprafețelor anorganice absorbante (de 

exemplu, substraturi pe bază de ciment, lemn, piatră 

naturală etc.) 
 

Amorsați suprafețele cu două straturi de amorsă DECOR 

PRIM. Produsul se aplică cu pensula sau trafaletul. 

Amestecați bine produsul în recipient înainte de utilizare, 

diluați corespunzător și aplicați. Aplicarea amorsei pe 

suprafețe absorbante sau grosiere trebuie făcută prin 

pulverizare.  

 
 
În acest fel, asigurăm o penetrare uniformă a amorsei pe 

toată suprafața, viteza de aplicare și economie în consum. 

Atunci când aplicați, trebuie să aveți grijă ca amorsa să fie 

absorbită și nu doar să adere la suprafața substratului. După 

aplicare, trebuie îndepărtat orice surplus de amorsă. 

Aplicarea pe tencuieli noi sau suprafețe de beton se face 

după 30-40 de zile. 
 
Amorsarea suprafețelor neabsorbante anorganice (de 

exemplu, plăci ceramice, sticlă, cărămizi din sticlă:   
Amorsași suprafețele cu amorsa AntiSlip Promoter, prin 

aplicarea cu o lavetă din microfibră. Umeziți o lavetă curată 

cu o cantitate bogată de AntiSlip Promoter și aplicați pe 

întreaga suprafață, având grijă să schimbați des laveta. În 

acest fel, suprafața este activată chimic prin obținerea unei 

aderențe sporite și, în același timp, îndepărtarea grăsimilor 

de suprafață. Este important ca AntiSlip Promoter să se 

întindă pe întreaga suprafață.  

 

          AMESTEC   
Se amestecă întăritorul (componenta B), cu întreaga 
cantitate de rășină (componenta A). Pentru o amestecare 
corespunzătoare, se recomandă utilizarea unui mixer cu 
turație redusă, timp de 2-3 minute.  

                
Amestecul trebuie făcut de jos în sus și pe pereții 

recipientului. Se recomandă, ca în continuare amestecul să 
fie lăsat câteva minute înainte de aplicare..  
 

 
           
          APLICARE  
 

Aplicați 1-2 straturi folosind un trafalet. Pentru o protecție în funcție de condițiile de temperatură din timpul aplicării.   
de excepție, aplicați al doilea strat după 24 ore,  
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USCARE CONSUM 
  

Uscare în 5-6 ore,  astfel încât să nu lie lipicioasă suprafața. 

80-120gr/m
2
 , funcție de gradul de absorbție al 

substratului. 
  
  

REVOPSIRE AMBALARE - DEPOZITARE 
  

  
Timpul de uscare se referă la condiții ambientale 

normale (25 ° C, 60% umiditate). Fiecare strat următor 
se aplică în 24 de ore după cel precedent. Orice diferențe 

de temperature și umiditate pot modifica timpii de mai 

sus.  

 
Recipiente metalice duble (componenta A și B) de 1 kg, 
ambalate câte 12 bucăți în cutii de carton, si în recipiente de 

4 kg. A se păstra în recipiente închise ermetic într-un mediu 
uscat, la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 35 ° C timp 

de 24 de luni de la data fabricatiei.  
 

  

UNELTE CURĂȚAREA UNELTELOR 
  

  
Trafalet adecvat pentru vopsele și lacuri poliuretanice. 

  
Uneltele se curăță cu solventul LS-735, cât timp materialul 
este încă proaspăt. 
  

TEMPERATURA DE APLICARE RECOMANDĂRI 
  

  
Nu aplicaţi când temperaturile sunt sub 10ºC sau înainte 
de a ploua. În timpul aplicării, suprafaţa nu trebuie să fie 

expusă direct radiaţiei solare.Condiţiile adverse în timpul 

sau imediat după aplicare pot afecta calităţile finale ale 
produsului.  

  
Nu aplicați AntiSlip peste lacuri vechi, murdare și suprafețe 
umede. Folosiți întotdeauna unelte curate, fără rugină   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRECAUȚII  
 

Pentru informaţii privind utilizarea în siguranţă, 
depozitarea şi îndepărtarea produsului citiţi informaţiile 
de pe etichetă şi cea mai recentă fişă de siguranţă a 
produsului.  

 
 
Fișa de siguranţă a produsului este disponibilă la cerere. 
Resturile de vopsea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul 
menajer. Cereţi sfatul autorităţilor locale cu privire la 
aruncarea şi colectarea deşeurilor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul 
şi experienţa companiei în ceea ce priveşte produsele şi sunt furnizate cu bună-credintă, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate , utilizate şi aplicate în 
conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilităţii, din partea noastră, de a inspect a direct condiţiile reale la şantier, precum şi procedurile de 
aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanţie cu privire l a caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio 
responsabilitate legală pe baza informaţiilor menţionate în prezenta fişă tehnică sau orice alte recomandari şi instrucţiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. 
Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe o suprafaţă limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă 
dreptul de a modifica car acteristicile produselor sale fără o notificare prealabila. Toate comenzi le vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus şi în 
conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile d in prezenta broşură anulează orice versiune anterioară.   
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AntiSlip 
 
 

Lac antiderapant bicomponent 

 

              
 

  

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
  

UNITS 
  

STANDARD 
   

VALUE 
 

 

          
 

  Aspect          Transparent / mat 
 

  Tip          Rășină poliuretanică 
 

            
 

  Vâscozitate   (sec)   Flow Cup N
o
4  15 ± 2  

 

  Consum   (g/m
2
)      80-120  

 

  Timp de uscare   (h)      5-6  
 

  Reaplicare   (h)      24  
 

  Temperatura de aplicare   (
o
C)      >10  

 

  Umiditatea substratului  (%)      <4  
 

  Umiditatea ambientală  (%)      <65  
 

  Diluție   (% v/v)       Ready-to-use 
 

             

  Legătura adezivă   (MPa)   ΕΝ 1542   ≥1,0 
 

            
 

  Absorbție capilară (w)   (kg/m
2
·h

0,5
)   ΕΝ 1062-3  <0,1  

 

  Permeabilitate la vaporii de apă (Sd =0,5m)   (m)   EN ISO 7783-2   <5 (Class I) 
 

  
Îmbătrânire accelerate la radiații UV (2000h) 

  
(°C) 

  
ISO 11507-97 

  There is no alteration 
 

        
of the film  

            
 

              
 

Notă: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator sub o temperatură de +230C, umiditate relativă de 50% şi fără ventilaţie. Este posibil ca ele să varieze în funcţie de condiţiile 
predominante de şantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilaţia, absorbanţa substratului. 
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