
 •  Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με ρολό ή πατρόγκα 
• Αντοχή στην τριβή, τη φθορά και τον χρόνο 
•  Είναι εύκαμπτο, δεν ‘σκάει’ και δεν συρρικνώνεται 
•  Καλύπτει ρωγμές εύκολα και γρήγορα  

και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. 
• Παρέχει άνεση και ασφάλεια στο πάτημα. 

Πλεονεκτήματα

Ειδική εφαρμογή

Το λευκό χρωματίζεται σε 96 μοναδικές αποχρώ-
σεις που θα βρείτε στο χρωματολόγιο  DUROCOLOR 
POWDER-C της DUROSTICK. 

Προστατεύστε...
Τις επιφάνειες από τη φθορά του χρόνου, την εισχώρη-
ση ρύπων και την αλλοίωση της αισθητικής του εικόνας 
εφαρμόζοντας στην επιφάνειά του (μετά από 2 ημέρες) 
ειδικό βερνίκι προστασίας. Προτείνεται η εφαρμογή του 
ακρυλικού βερνικιού VISTA της DUROSTICK σε 2 επι-
στρώσεις ή του πολυουρεθανικού βερνικιού 2 συστατι-
κών DECOFIN POLYURETHANE σε μία 
επίστρωση.Σε περιπτώσεις που το νερό 
λιμνάζει, το DECOFIN POLYURETHANE 
θα πρέπει να εφαρμόζεται σε δύο επι-
στρώσεις. Σε σημεία όπου υπάρχει 
κίνηση βαρέων οχημάτων θα πρέπει 
να εφαρμοστεί και τρίτη επίστρωση 
με ANTI-SLIP καθώς και βερνικιού 
(DECOFIN POLYURETHANE ή VISTA). 
Εύκολα στη χρήση, θα ‘αποτρέψουν’ 
το λέκιασμα των επιφανειών και θα κά-
νουν ευκολότερο τον καθαρισμό τους. 

 96 Αποχρώσεις...
 μέσω του συστήματος DUROCOLOR POWDER-C 

 Βήματα με ΑΣΦΑΛΕΙΑ!
Σε χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρ-
μογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής  
-βάσει νομοθεσίας- και επιπλέον υπάρ-
χει απαίτηση για αντιολισθηρά δάπεδα/
επιφάνειες, οι δύο αυτές συνθήκες κα-
λύπτονται αποτελεσματικά, με τη συνδυ-
αστική εφαρμογή του κονιάματος δημι-
ουργίας αντιολισθηρών δαπέδων ANTI-SLIP στην επι-
φάνεια και στη συνέχεια με την εφαρμογή του εποξειδι-
κού προστατευτικού DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF*,  
το οποίο πληροί τους αυστηρότερους όρους υγιεινής. 
Κανονισμός (Ε.Κ.) 1935/2004 & 1895/2005 καθώς και του 
άρθρου 28 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

• Αδιαπότιστη, μη απορροφητική επιφάνεια
• Καθαρίζεται εύκολα από ελαιώδεις κ.ά. ρύπους
•  Αντέχει σε οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή και 

θαλασσινό νερό.

Eσ(ξ)ωτερικοί 
διάδρομοι

Xώροι φόρτωσης, 
εκφόρτωσης

Γκαράζ Συνεργεία, 
μηχανουργεία

Σκαλοπάτια Επαγγελματικές 
κουζίνες

*Εφαρμόζεται με αραίωση 50% με THINNER 201 της DUROSTICK, 4 ημέρες 
μετά την εφαρμογή του ANTI-SLIP.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Χαρτόσακος 5kg & 25kg
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,0-1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Λευκό, γκρι. 

σε σκαλοπάτια, ράμπες, βεράντες, διαδρόμους,  
πεζοδρόμια και άλλες ολισθηρές βατές επιφάνειες. 

ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ... ΑΦΟΒΑ!Εφαρμόστε το &

Αντιολισθηρή Επικάλυψη 
για σκαλοπάτια & 
ολισθηρές βατές επιφάνειες

Ενδεικτικό κόστος εφαρμογής  7,00-8,50€/m2 

(ANTI-SLIP με το ανάλογο βερνίκι προστασίας)

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές αντιολι-
σθηρό κονίαμα, με ισχυρή πρόσφυση 
και αντοχή στην τριβή.  
Διασφαλίζει τη σταθερότητα στην κυ-
κλοφορία πεζών καθώς και τη μειωμένη 
ολίσθηση κάθε κινητού μέσου, ελαχιστο-
ποιώντας την πιθανότητα ατυχημάτων.  
Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του 
και επάνω σε σκαλοπάτια επενδυμένα 
με πλακίδια ή μάρμαρα. Εφαρμόζεται σε 
λωρίδες πλάτους 2,5cm ή 5cm ή όποιο 
άλλο μέγεθος, ανάλογα με την επιφάνεια 
εφαρμογής. Ενδεικτικά 1kg ANTI-SLIP 
καλύπτει 40 τρέχοντα μέτρα για λωρίδα 
πλάτους 2,5cm, 20 τρέχοντα μέτρα για 
λωρίδα πλάτους 5cm κ.ο.κ.


