
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

ANTISLIP ADDITIVE 
POWDER 
 
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων 
 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητική κονία. Προ-
στίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέδου, ενός 
ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραί-
τητο ως πρόσθετο βερνικιών όταν αυτά εφαρμό-
ζονται σε βατές, βρεχόμενες και μη επιφάνειες, 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με την 
προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο 
περπάτημα και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανό-
τητα ατυχημάτων. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εύκολη ανάμειξη 

• Ενσωματώνεται άρρηκτα, χωρίς να μεταβάλ-
λει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

• Ανθεκτικό σε διαλύτες και οξέα 

• Υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών 

• Προσδίδει αντιολισθηρή επιφάνεια, ακόμη και 
όταν βρέχεται 

• Συμβατό με όλα τα βερνίκια. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το ANTISLIP ADDITIVE POWDER είναι ιδανικό 
ως πρόσθετο βερνικιών όταν αυτά εφαρμόζονται 

σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, 
περιμετρικά πισίνας (επιχείλια), σε επενδύσεις 
με πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, 
Πηλιορείτικες και όπου αλλού κρίνεται απαραί-
τητη η εφαρμογή βερνικιού προστασίας. Προτεί-
νεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκα-
ράζ), πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ. 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Η προετοιμασία του υποστρώματος είναι αυτή 
που συνιστάται για κάθε βερνίκι. Η ποσότητα του 
ANTISLIP ADDITIVE POWDER υπολογίζεται με 
βάση την αδρότητα που θέλουμε να προσδώ-
σουμε στο βερνίκι, ανάλογα με την έκθεση του 
δαπέδου στη βροχή ή το συχνό πλύσιμο. Σε ι-
διαίτερα απορροφητικές επιφάνειες, εφαρμό-
ζουμε την πρώτη στρώση του βερνικιού της επι-
λογής μας, χωρίς την προσθήκη του ANTISLIP 
ADDITIVE POWDER. Η προσθήκη του, προτεί-
νεται στη δεύτερη στρώση βερνικιού, σε ποσο-
στό 2% κατά βάρος υγρού όταν πρόκειται για 
ματ βερνίκι, έως 3% όταν πρόκειται για σατινέ και 
έως 4% όταν πρόκειται για γυαλιστερό. 
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Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση, για να ο-
μογενοποιηθούν (ενσωματωθούν) τα σφαιρίδια 
στο βερνίκι. Επαναλαμβάνουμε την ανάδευση 
τακτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να 
επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά των σφαιριδίων 
στην επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε μία ή περισσό-
τερες επιστρώσεις, ανάλογα με την αδρότητα 
που επιθυμούμε να εμφανίσει η επιφάνεια. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στα βερνίκια 2 συστατικών προσθέτουμε το 
ANTISLIP ADDITIVE POWDER στο Α΄ συστα-
τικό και αναδεύουμε. Προχωρούμε στην ανά-
μειξή του με το Β’ συστατικό και αναδεύουμε 
ξανά. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρό-
τητα που θέλουμε να προσδώσουμε στο βερνίκι. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, μακριά από α-
κραίες θερμοκρασίες. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να 
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κασετίνα 12 σακουλάκια των 150gr 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή - χρώμα 
Ξηρή κονία σταθερής κοκκομε-
τρικής διαβάθμισης - Ημιδιά-
φανο 

Περιεχόμενη υγρασία 0%  

Κοκκομετρία 250-350μm 

Ειδικό βάρος 1,25±0,10kg/lt 

Περιοχή τήξης υλικού 150°C-160°C 
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