
 

              AntiSLIP - FSI Hellas 
Βουλής 7, 105 62 Σύνταγμα 

210-3317927  Κιν:6977 163 773 
alva@hol.gr 

www.antislip.org  
 

Είμαστε οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα της ολλανδικής εταιρίας Floor Safety Innovations BV με 
έδρα την Αθήνα (Έδρα της ολλανδικής εταιρίας, το Capelle aan de IJssel – κόντα στο Ρότερνταμ).                                                                      
Οι αντιολισθητικές μας εφαρμογές δίνουν λύσεις σε προβλήματα ολίσθησης από κάθε τι που προκαλεί 
ολισθηρότητα όπως λάδια, λίπη και κάθε είδους υγρά, πάγο, βροχή και υγρασία.  Όλες μας οι εφαρμογές 
μπορούν να γίνουν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.                                                                                                                  
Παρέχουμε ασφάλεια για ενδεχόμενα μελλοντικά ατυχήματα σε πελάτες & υπαλλήλους. Τα οποία, εκτός από 
πολύ δαπανηρά (αποζημιώσεις, ιατρικά & δικαστικά έξοδα) μπορεί να επιφέρουν και αρνητική διαφήμιση!                        
Ενώ, αντίθετα, η ύπαρξη μέτρων ασφαλείας για αντιολίσθηση θα έχουν θετικό αντίκτυπο στους πελάτες σας, 
αλλά και στις δαπάνες σας! 

 
- antiSLIP SYSTEM®  

είναι μία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗ ΛΙΠΑΡΑ ΥΓΡΑ, ΒΡΟΧΗ & ΥΓΡΑΣΙΑ:  Το antiSLIP SYSTEM® είναι μία 
υγρή εφαρμογή εμποτισμού – ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ επίστρωση - 3 σταδίων που γίνεται σε υφιστάμενα πλακόστρωτα 
σκληρά δάπεδα (εσωτερικά & εξωτερικά) και αντιμετωπίζει ολισθηρότητα από όλων των ειδών τα μη λιπαρά 
υγρά. Δεν αλλάζει την όψη στα κεραμικά και πορσελάνινα πλακάκια, τσιμέντο & μωσαϊκά. Στον γρανίτη & στο 
μάρμαρο αφαιρεί ένα μικρό ποσοστό της γυαλάδας. Στο μάρμαρο πρέπει να γίνει αδιαβροχοποίηση πριν την 
αντιολίσθηση. Στο γρανίτη δεν είναι πάντα απαραίτητο.  

Για μπάνια, πισίνες, spa, hammam, σάουνες, αποδυτήρια, εισόδους κτιρίων/πολυκαταστημάτων, ταράτσες, 
βεράντες, κουζίνες, εσωτερικές πλακόστρωτες αίθουσες… Γενικά, όπου ένα δάπεδο αποτελεί κίνδυνο 
γλιστρήματος! 

Η εφαρμοσμένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται με απορρυπαντικό χωρίς σαπούνι (συστήνεται το 
απορρυπαντικό χωρίς σαπούνι step 4 της FSI).                                                                                                                                     
Το σαπούνι αφήνει λιπαρές ουσίες που καλύπτουν την αντιολίσθηση (δεν την χαλάει αλλά την καλύπτει) οπότε 
θα πρέπει να γίνει απολύπανση της επιφάνειας για να ανοίξουν και πάλι οι πόροι και να απεγκλωβιστεί η 
αντιολίσθηση. 

Είναι πιστοποιημένο από το γερμανικό ινστιτούτο Säurefliesner-vereinigung (DIN), το ολλανδικό ινστιτούτο TNO 
και έχει 3 χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή (για καθημερινή χρήση 5000 ατόμων).  Μπορεί, όμως, να έχει 
ισχύ μέχρι και 7 χρόνια! Εξαρτάται από την καταπόνηση  αλλά, κυρίως από την σωστή συντήρηση (ή μη) που 
γίνεται στην αντιολισθητική επιφάνεια.                                                                                                                                                                       
Το αντιολισθητικό υγρό antiSLIP System® είναι βιοδιασπώμενο, είναι κατηγοριοποιημένο ως μη βλαβερό 
(πιστοποίηση από το ολλανδικό Ινστιτούτο υγιεινής NOTOX) και διαθέτει φυλλάδιο συστατικών ασφαλείας 
(MSDS). 

Ελάχιστη χρέωση αντιολισθητικής εφαρμογής = 22 μ2 

Συσκευασία: antiSLIP System σε μπιτόνια των 25 λίτρων                                                                                                                 
Step 4 (απορρυπαντικό/απολιπαντικό για συντήρηση αντιολισθητικής επιφάνειας) σε μπιτόνια των 10 λίτρων 
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- Πλακίδια GRiT Plates®  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΛΑΔΙΑ, ΛΙΠΟΙ, ΠΑΓΟ, ΧΙΟΝΙ & ΥΓΡΑ:  Τα πλακίδια GRiT Plates®  είναι από fiberglass επιστρωμένα 
με λιωμένους αλουμινένιους κόκκους για την αντιολίσθηση και με ανεξίτηλη βαφή που δεν επηρεάζεται από τον 
ήλιο, χημικά, αλάτι…                                                                                                                                                                       

Τα πλακίδια από αμμοχάλικο GRiT Plates® τοποθετούνται σε οποιοδήποτε τύπο επιφάνειας και αντιμετωπίζουν 
ολισθηρότητα από λάδια, λίπη και κάθε είδους υγρό, πάγο, χιόνι και νερό. Τα πλακίδια αυτά είναι ειδικά για 
επαγγελματικές κουζίνες, βιομηχανική χρήση, εμπορικά πλοία, τανκερς, πλατφόρμες εργασίας, ράμπες 
εισόδων γκαράζ, πεζοδρόμια κ.α… καθότι δεν επιτρέπουν στα μικρόβια να εξαπλωθούν, είναι κατάλληλα για 
επαγγελματικές κουζίνες και χώρους επεξεργασίας τροφών!                                                                                                                                                            
Μπορούν, επίσης, να επεξεργαστούν με φαινόλη ώστε να γίνουν  πυράντοχα ειδικά για σημεία όπου 
επιβάλλονται υψηλά στάνταρντ ασφαλείας.   Τα πυράντοχα πλακίδια (με φαινόλη) αντέχουν μέχρι τους 460˚ 
βαθμούς κελσίου και όταν αρχίζουν να καίγονται η φωτιά προχωράει 1,5 μέτρο την ώρα. Τα πλακίδια χωρίς 
φαινόλη αντέχουν μέχρι 150˚ βαθμούς κελσίου.                                                                                                                               
Είναι πολύ ανθεκτικά (αντέχουν βάρος 40 τόνων/μ2) και εύκολα στο καθάρισμα.                                                                            
Διαθέτουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας και 15 χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή.                                                                                                                
Καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό ή/και σκλήρη σκούπα (όχι σφουγγαρίστρα). Δεν λεκιάζουν γιατί δεν έχουν 
πόρους.                                                                                                                                                                                           
Εκτός από αντιολίσθηση, έχουν και αποτελεσματικότητα για στεγανοποίηση.                                                                                     
Κολλιούνται με κόλλα υψηλής συγκόλλησης ή βιδώνονται (ή και τα 2).                                                                                          

Ελάχιστη παραγγελία 20μ2 (ή 20μ1 για σκάλες).                                                                                                                                     

Στανταρ μεγέθη:   πλακίδια = 1m x 1m                    γωνίες = 1m x 50mm x 50mm                                                   
σκαλοπάτια = 1m x 50mm x 300mm                                                                                                                                          

Δυνατότητα παραγγελίας σε όποιο μέγεθος και σχέδιο θελήσετε! 

Στάνταρ χρώματα: γκρι, κίτρινο, μαύρο. Δυνατότητα παραγγελίας σε οποιοδήποτε χρώμα  με RAL κωδικό  
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- Αντιολιαθητικές ταινίες nonSLIP® tapes 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΛΑΔΙΑ, ΛΙΠΟΙ, ΒΡΟΧΗ & ΥΓΡΑ:  

Ταινίες στανταρ: για σκαλοπάτια, εισόδους κλπ… σε διάφορα χρώματα (πράσινο, μαύρο, δίαφανο, άσπρο, 
μπλε, κόκκινο). Μπορούν να παραγγελθούν και σε οποιοδήποτε χρώμα σε κωδικό RAL. 

Ταινία τραχειά: ταινία πιο τραχειά από την στανταρ για πιο δύσκολα σημεία όπως στενές σκάλες, ράμπες, 
κουζίνες... αντιμετωπίζει και λάδια.  Σε μάυρο & κίτρινο 

Ταινία αλουμινίου: ταινία πιο ανθεκτική για βαριά φορτία και βιομηχανική χρήση. Σε μαύρο χρώμα  

Ταινία σήμανσης μέρας & νύχτας:  ταινία μέρας: σε άσπρο/κόκκινο ή μαύρο/κίτρινο.                                                                      
Ταινία νύχτας(“glow in the dark” tape): σε άσπρο, την ημέρα φορτίζει από οποιοδήποτε πηγή φωτός και το 
βράδυ εκπέμπει το φώς (πρασινίζει) για περίπου 3 ώρες. 

Ταινία aqua safe: για σημεία όπου πατάνε γυμνά πόδια. Μπανιέρες, μπάνια, πισίνες, ντους, αποδυτήρια… σε 
άσπρο, μαύρο, διάφανο 

PU tapes: ταινίες πολυουρεθάνης, ειδικές για γυμνά πόδια, και πιο ανθεκτική από την ταινία βινυλίου. Οι ταινίες 
αυτές προορίζονται, ιδίως, για ναυτιλιακή χρήση.                                                                                                                                  
Σε ρολά των 10 μέτρων και σε δύο πάχη: 1mm  & 2,1mm. 

Για την τοποθέτηση πρέπει να είναι πολύ καθαρό το δάπεδο πριν την επικόλληση. Σε περίπτωση πορώδους 
εδάφους θα πρέπει το έδαφος να περαστεί με primer (αστάρτη) για να γίνει σωστή συγκόλληση.                               
Σφραγίζουμε τις άκρες των ταινιών με ειδικό σφραγιστικό ώστε να μην γεμίζουν με βρώμες & ακαθαρσίες και να 
μην ξεκολλάνε εύκολα με τα παπούτσια, κάτι που αυξάνει τον χρόνο ζωής τους.  

Οι αντιολισθητικές ταινίες και μοκέτες nonSLIP® είναι κατασκευασμένες από βινύλιο και βγαίνουν σε ρολά των 
18μ σε φάρδη των 25mm και 50mm. Αλλά μπορούν να παραγγελθούν σε οποιοδήποτε φάρδος ή σχήμα 
(μπορούν να παραγγελθούν ακόμη και σε μορφή πλακιδίων αντι για ρολό ) ώστε να καλύψουν επιφάνειες ή 
σκαλοπάτια κάθε αντιολισθητικής και αισθητικής ανάγκης.  

Έχουν ένα (1) χρόνο εγγύηση από τον κατασκευαστή. Η εγγύηση είναι για χρήση πεζών.  

 

  

 

 

 


