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GAMINIO APRAŠYMAS 

 
         PRODUKTO Nr. : 1.417 

 

TECMA – ANTIDESLIZANTE 
Priemonė mineraliniams paviršiams šiurkštinti 

 

APRAŠYMAS 
TECMA ANTIDESLIZANTE -  rūgštinis, putojantis ir bespalvis produktas skirtas apdirbti slidžias grindis. 

Privačiuose namuose ir komercinėse patalpose viena iš dažniausių pasitaikančių problemų su grindimis yra jų 

slidumas. Tai itin padidina riziką paslysti, ypač kai grindys yra šlapios.  

 

PANAUDOJIMAS 
TECMA ANTIDESLIZANTE naudojamas norint padidinti šiurkštumą: 

 Tualetuose ir voniose, dušuose 

 Pramoninėms grindims 

 Baseinams 

 Bendraja prasme naudojama grindims slidžiais paviršiais – plytelės, keramika, granitas, marmuras, natūralus 

akmuo ir kt. kurie yra poliruoti, slidūs, ypač tada kai yra šlapi. 

 

ĮRENGIMAS 
Prieš naudojant TECMA ANTIDESLIZANTE, paviršiai nuplaunami ir leidžiama išdžiūti. Prieš padengiant visus 

paviršius rekomenduojame atlikti eksperimentą ant nedidelio, mažiau matomo ploto. Gaminys visada turi būti 

naudojamas grynas, toks koks yra tiekiamas. Produktas supilamas į purškiklį ir tolygiai nupurškus visą paviršių, 

paliekamas veikti 5-ias minutes.  Su plastikinių šerelių teptuku tolygiai paskirstykite gaminį per visą paviršių ir 

palikite veikti dar 10-20 minučių. Gaminį pašalinkite netrindami, gausiai plaudami vandeniu. Leiskite paviršiams 

natūraliai išdžiūti. Paviršiams išdžiuvus, jie vėl tinkami eksploatuoti. Aliuminio, nerūdijančio plieno, stiklinius ir 

visus kitus paviršius kurių nereikia apdoroti apsaugokite plastikinėmis priemonėmis (plėvelė, lipni juosta ir kt.). 

 

IŠEIGA 
Priklausomai nuo apdorojamo paviršiaus ir jo atsparumo rūgštims išeiga gali skirtis. Vidutinė išeiga svyruoja nuo 3 

iki 6 kvadratinių metrų apdirbamų su vienu litru gaminio (0.17 - 0.33 l / m2). Prieš dengiant visą paviršių 

rekomenduojame atlikti eksperimentą ant nedidelio, mažiau matomo ploto.  

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
Dėl rūgštinio TECMA ANTIDESLIZANTE pagrindo bet koks kontaktas su oda turėtų būti išvengtas. Visada reikia 

naudoti apsauginius akinius, pirštines, kaukes bei rūgštims atsparią aprangą bei batus. Negalima nuryti. Laikyti 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įrengiant užtikrinkite maksimalią įmanomą ventiliaciją. Produktas yra toksiškas 

įkvėpus, patekus ant odos, nurijus. Sukelia sunkius nudegimus. Atidžiai perskaitykite instrukciją prieš naudodami ir 

laikykitės rekomendacijų. 

 

PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS 
Produktas tiekiamas plastikiniuose bakeliuose po 5 ir 10 litrus.  

Produktą laikyti sandariuose bakeliuose, atokiai nuo šarminių produktų. 

 

**Informacija duomenų lape, taip pat ir rekomendacijos, tiek žodinės, tiek rašytinės arba gautos iš bandymų atliktų mūsų laboratorijose ar trečiųjų šalių, yra 
pateikiamos sąžiningai remiantis mūsų patirtimi ir gautais bandymų rezultatais, bet tai nėra garantija. Mūsų rekomendacijos neatleidžia nuo atsakomybės 

tinkamai susipažinti su produktu prieš jį naudojant ir atlikti bandymus turint abejonių dėl produkto tinkamumo konkrečiam panaudojimui. Darbų atlikimas, 

naudojimas ir laikymas bet kurio iš mūsų produktų nėra mūsų kontroliuojamas ir todėl visa atsakomybė tenka tam, kuris produktą naudoja. Taigi, 
neatsižvelgiant į ankščiau paminėtas instrukcijas, visa atsakomybė tenka produkto naudotojui.** 
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