
KNOW‐HOW TO PROTECT™

SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

Během několika sekund se každý 
povrch stane neklouzavým

Lehká protiskluzová úprava
Přilne ke kovu, dřevu, betonu, dlaždicím a parketám. 
Ideální také pro nářadí
Velmi rychlé schnutí (5-10 minut)
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SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY
POPIS
Díky tomuto vrchnímu nátěru je každý povrch během chvilky neklouzavý. Protiskluzové 
spreje SuperGrip™ jsou založeny na rychleschnoucím akrylátovém modifikovaném 
alkydu s krátkou olejovou vrstvou. Barevné produkty jsou založeny na pigmentech bez 
obsahu olova a chromátů a obsahují speciální protiskluzovou přísadu. Měly by se 
nanášet na kovové, betonové, keramické a dřevěné povrchy nebo na řádně připravené 
lakované podklady.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 by se měl nanášet na kovové, betonové, keramické a 
dřevěné povrchy nebo na řádně připravené lakované podklady. Ocel by měla být 
opatřena základním nátěrem 2169 nebo 2182. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 jsou 
určeny pro drobné údržbářské práce nebo pro retušování. RUST-OLEUM Anti-Slip 
2400 by se měl používat v interiéru/exteriéru s lehkým průmyslovým zatížením, kde 
jsou požadovány protiskluzové vlastnosti.

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Na dotek:
Pro manipulaci:
Pro přelakování:
Plně vytvrzen:

20 minut 
60 minut
po 1 hodině sám sebou
7 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU
100 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU
25 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
2,5 m² na sprej při 25 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a 
ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny 
ostatní povrchové nečistoty. Neporušené nátěry obrousit, aby se vytvořil správný klíč pro 
přilnavost. Povrch musí být při aplikaci čistý a suchý

PODMÍNKY APLIKACE
Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota 
plechovky a podkladu vyšší než 10 °C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL
Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte 
po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte ve 
vzdálenosti přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně 
s povrchem. Ujistěte se, že je sprej při stisknutí tlačítka stříkání v pohybu, aby 
nedocházelo ke stékání barvy. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových 
intervalech, abyste dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte sprej dnem 
vzhůru a stiskněte tlačítko stříkání na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

POZNÁMKY
Není určen pro použití ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, nebo na podkladech, 
které jsou pravidelně v kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÍ DATA
VOC produktu:
Bezpečnostní pokyny:

524 - 538 g/l
Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní 
informace uvedené na obalu.

SKLADOVATLENOST
3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v 
suchých, dobře větraných prostorách, bez nepřímého slunečního záření, při teplotách 
mezi 5° a 35 °C.
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Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov 
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016
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