
Η αόρατη λύση για βρεγμένα, ολισθηρά, 
πλακόστρωτα δάπεδα

αντιμετωπίζετε πρόβλημα με 
ολισθηρά δάπεδα;

www.ant is l ip.com.gr 

antiSLIP system®

Το μοναδικό και πατενταρισμένο 
προϊόν AntiSLIP System® είναι 
η λύση στα γλιστρήματα σε 
βρεγμένα, ολισθηρά και πλακόστρωτα 
δάπεδα. Η εφαρμογή του προϊόντος 
πραγματοποιείται εύκολα σε 3 στάδια. 
Δεν γίνεται επίστρωση αλλά εμποτισμός του 
δαπέδου και το υλικό είναι τελείως αόρατο.

Η αντιολισθητική επεξεργασία του δαπέδου δεν 
αλλοιώνει την αρχική εμφάνιση του έτσι ώστε το 
υλικό να μην είναι ορατό αλλά σίγουρα αισθητό. 

Με το antiSLIP system® αποφεύγετε την καταβολή 
αποζημιώσεων λόγω αστικής ευθύνης έναντι προσωπικού 
και πελατών σε ένα περιβάλλον όπου συνεχώς αυξάνονται οι 
διεκδικήσεις. Και θα έχετε σίγουρα να πληρώνετε λιγότερα για 

ιατρική περίθαλψη.

Ομάδες στόχοι: 
Πισίνες, σάουνες, σχολεία, νοσοκομεία, κουζίνες, εστιατόρια,
Σουπερ μαρκετς, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, δημόσια κτήρια,
Είσοδοι, οίκοι ευγηρίας κτλ. Όπως και μέσα και γύρω από το σπίτι.
Κοινώς, οπουδήποτε ένα βρεγμένο ολισθηρό δάπεδο παρουσιάζει κίνδυνο.



Πρόληψη, η καλύτερη
 θεραπεία!

www.ant is l ip.com

Το antiSLIP system είναι κατάλληλο 
για: 

Κεραμικά ή πορσελάνινα πλακάκια (πλάκες)• 
Γρανίτη• 
Μωσαϊκό• 
Τσιμέντο•  

Πως λειτουργεί:

Τα πλεονεκτήματα του μοναδικού και 
πατενταρισμένου προϊόντος antiSLIP 
system® είναι ότι:

Είναι αόρατο• 
Είναι άμεσα ετοιμοπαράδοτο• 
Εχει ισχύ το ελάχιστο 3 χρόνια  • 
Είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή• 
Είναι βιοδιασπώμενο• 
Αποτρέπει την εξάπλωση βακτηρίων•  
Είναι παγκοσμίως δοκιμασμένο  • 

                    

Ποιότητα και έλεγχος: 
Το antiSLIP system έχει ήδη πλήρως δοκιμαστεί 
παγκοσμίως όσον αφορά την ισχύ, την ασφάλεια και 
την επίδραση στην υγεία από ανεξάρτητα ελεγκτικά 
ιδρύματα (TNO, Notox, Säurefliesner-vereinigung etc.)

Επίσης, το antiSLIP system έχει ήδη υιοθετηθεί 
παγκοσμίως εδώ και χρόνια σε πολλά έργα από 
δίαφορους διεθνείς πελάτες (για αναφορές δείτε το 
site μας).  

                                               
Μην σας πιάσουν απροετοίμαστους! 
Σιγουρευτείτε ότι τα δάπεδα σας είναι ασφαλή 
για το προσωπικό και τους πελάτες σας. Για 
ένα ασφαλές δάπεδο προτιμείστε το antiSLIP 
system.     

Επιφάνεια χωρίς επεξεργασία:  μία πορώδες επιφάνεια 
έχει πάντα μικρούς εώς πολύ μικρούς πόρους οι 
οποίοι ευθύνονται για το ότι μένει περισσότερο χρόνο 
βρεγμένη.

Στεγνή επιφάνεια με επεξεργασία: με την εφαρμογή 
της αντιολισθητικής επεξεργασίας των 3 φάσεων, το 
προϊόν antiSLIP system διεισδύει στους πόρους του 
πορώδους δαπέδου

Βρεγμένη επιφάνεια με επεξεργασία:  το antiSLIP 
system αντιδρά αμέσως σε οποιαδήποτε μορφής 
υγρασία όπου προκαλεί μία αποτρεπτική επίδραση στα 
ατυχήματα ή αλλιώς έναν υψηλό συντελεστή τριβής. Ως 
αποτέλεσμα η διολίσθηση προλαμβάνεται 
pany
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