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Põrandate libedusvastase töötlemise juhend antiSLIP System® ainetega 
 
antiSLIP System® muudab keraamilised plaadid, täismassplaadid, mõned tardkivimid, emailvannid ja 
emaildušialused märjana libisemiskindlaks. Tähelepanu! Käesolev juhend on üldine. Objektipõhiste 
üksikasjalike juhiste või paigaldusabi saamiseks palume pöörduda toote müüja poole. 
 
antiSLIP System® paigaldatakse kolmes etapis. Töö ei ole väga keeruline, ent parima tulemuse 
saavutamiseks on oluline teostada kõik etapid juhiseid täpselt järgides. Esimese ja kolmanda etapi 
teostamisel kasutatakse sama ainet, mille pakend on tähistatud „STEP 1 & 3“. 
 
ETTEVALMISTUS: 

• Pesta põrand puhtaks nii olmemäärdumistest kui katlakivist ja roostest. Pesemiseks võib kasutada mistahes selleks 
sobivaid aineid. Soovituste saamiseks võite meie poole pöörduda. Kui põrand ei ole täiesti puhas, ei saavutata parimat 
töötluse tulemust. Ümbritsevad pinnad tuleb pritsmejälgede vältimiseks kinni katta. Asetage väljapoole töötlusala kile 
millele omakorda niiske tekstiil, millele saate vajadusel töötlusalalt välja astuda ja vältida töötlusainete kandumist 
teistele pindadele. 

 
1. ETAPP  

• Lahjendada STEP 1&3 pakendist pool 2 osa veega (1:2). Kasutades 500ml pakendit, lahustada 250ml ainet 500ml 
veega. 

• Lastes ainel mõni minut mõjuda pesta sellega põrand täiesti puhtaks.  
• Loputada hoolikalt, põrandale ei tohi jääda STEP 1&3 aine jääke.  
• Kuivatada põrand - enne „STEP 2" pealekandmist peab pind olema kuiv. Selleks võib kasutada esmalt kummiliistuga 

põrandakuivatajat ja seejärel lappe või paberit. Nüüd on põrand valmis „STEP 2" põhitöötluseks. 
• Enne teist etappi soovitame katta seinte alumised servad mõne sentimeetri kõrguselt maalriteibiga vältimaks aktiivse 

toimega STEP 2 aine sattumist mittesoovitavasse kohta. 
 
2. ETAPP 

Soovitame katsetada antiSLIP System®’i toimet enne 2. etapi töödega alustamist konkreetse põrandakatte tükil 
kõrvalises kohas. Selle käigus mõõtke mitme minuti jooksul saavutab pind piisava haarduvuse. Kui proovi tulemusena 
selgub, et pinna haarduvus tekib kiiremini kui jõuaks kogu ettenähtud põrandat toimeainega katta ja tuleks juba 
neutraliseeriva lahuse pealekandmist alustada, siis tuleb tööd teha kahekesi. Kui toimeainet hoida põrandal kauem kui 
küllaldase haarduvuse jaoks vajalik, võivad mõned pinnad muutuda karedaks ja neid võib olla raskem puhastada.  
 

• Valada „STEP 2" plastnõusse. Kanda „STEP 2" põrandale puhta eelnevalt kuiva plaatmopiga. NB! Ei tohi kasutada 
sama töövahendit, mis „STEP 1 & 3" pealekandmiseks, kuna need ained neutraliseerivad teineteise toime.  

• VÄGA TÄHTIS:  
o Mitte valada või lasta tilkuda „STEP 2" ainet põrandale mida koheselt ei töödelda või muudele pindadele!  
o Mitte kanda jalatsitega „STEP 2“ ainet muudele pindadele. 
o Pidada kinni sobivast toimeajast! 

• Hoida "STEP 2" põrandal (laskmata sel kuivada) nii kaua kui on nõutud vastava materjali tüübile: keraamilised ja 
glasuurita põrandaplaadid 3-5 minutit; emailpinnad 5 minutit, looduslikud tardkivimid (graniit, basalt...), 
täismassplaadid ja terratsopinnad 5‑15 minutit. Proovida kaitsekinda või jalatsiga kas haakumine on tekkinud. 

Graniidil ja teistel tardkivimitel võib mõnedel juhtudel libisemiskindla pinna tekkimine kesta ka kuni 25 minutit, mille 
jooksul hoida pind „STEP 2“-ga, laskmata kuivada. 
 
TÄHELEPANU! Mitte pühkida ega eemaldada STEP 2 põrandalt, vaid valada STEP 3 otse STEP 2-ga kaetud põrandale. 

 
3. ETAPP 

• Lahjendada allesjäänud pool „STEP 1 & 3" pakendist 4 osa veega (1:4), 250ml ainet 1L vette. 
• Valada lahus ühtlaselt „STEP 2" kaetud pinnale. Mopi või pintsliga pidevalt liigutades lasta segul mõjuda 1 minuti 

jooksul, et „STEP 1 & 3" saaks „STEP 2" neutraliseerida. Võib kasutada sama moppi, mis 1. etapil.  
• Eemaldada põrandale jäänud vedelik ja loputada põrand ja töövahendid korralikult puhta veega.  

Nüüd on Teil antiSLIP System®’iga töödeldud põrand. Proovige kohe haakumist loputamisest märjal põrandal. 
 
SOOVITUS: Enamasti on jõukohane teostada töö üksi kuni 10m2 alal millel on trapp. Suuremate kui 10m2 pindade puhul 
soovitame tellida töö teenusena. 
 
* 5 aastane garantii antiSLIP System® toimele kehtib kodustes tingimustes, paigaldatuna maaletooja või volitatud teenuse 
osutaja poolt. 
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