
	
	

 
ANTISLIP 

 OCHRONA ANTYPOŚLIZGOWA 

Opis produktu ANTISLIP zawiera mikrocząsteczki z wosku polipropyleonowego (cząstka 100 mikronów) które 
zapewniają antypoślizgowość powierzchni po których odbywa się ruch pieszy. Dodatkowo chronią 
przed poślizgiem pojazdów mechanicznych. 
Produkt tworzy bardziej równą powierzchnię od standardowych środków antypoślizgowych – przy 
których wrzuca się żwir/piasek do mokrej warstwy. ANTISLIP głęboko penetruje i łączy się z 
włóknami drewna gwarantując drobnoziarniste wykończenie, elastyczną i długotrwałą powłokę w 
satynie. 

Właściwości • Chroni i dekoruje. 
• Łatwy w konserwacji – bez szlifowania i zdzierania. 
• Dobra odporność na UV i warunki atmosferyczne – długotrwały efekt. 
• Łatwy w aplikacji. 
• Antypoślizgowa ochrona na każdą powierzchnię drewnianą na zewnątrz. 

Podstawowe 
zastosowanie 

• Wyłącznie do zastosowań na zewnątrz. 
• Powierzchnie poziome. 
• Nowe lub sezonowane drewno. 
• Tarasy, stopnie, ścieżki, doki… 
• Drewno miękkie – impregnowane ciśnieniowo i nie. 
• Drewno twarde – egzotyczne i szerokoliściaste. 
• Obrabiane i cięte. 

Dane techniczne Wykończenie: Satyna 
Żywica: Alkidowa 
Rozpuszczalnik: Rozpuszczalnik 
Lepkość: Płyn 
Ciężar właściwy (w 20°C): 0.91 ± 0.03 
Stan fizyczny: Płyn 
Zawartość cząstek stałych: 40% ± 2 
Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny 
Przydatność: minimum 1 rok w oryginalnym, nieotwieranym pojemniku. 
Dostępne opakowania: 5L 
Dostępne kolory: Light – Oak – Teak 
Temperatura aplikacji: od 5°C do 30°C. 
Czas schnięcia (w 20°C i wilgotności względnej 65%): Do użycia: lekki ruch – 24 godziny do 
5 dni. 
Standardowy ruch - 5 dni i więcej 
Kolejna warstwa: minimum 6 godzin 
LZO: Limit UE dla tej kategorii produktu wynosi (cat A/e) 400g/L (2010). Ten produkt zawiera 
maksymalnie 385g/L. 

Narzędzia do nakładania Pędzel 
Wałek 
Natrysk: Bezpowietrzny 

Dobre praktyki podczas 
aplikacji 
 

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się przetestowanie koloru na małej, możliwie niewidocznej 
powierzchni. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia aby określić finalny efekt. Należy zakryć 
wszystkie powierzchnie których nie chcemy pomalować – również rośliny i krzewy. Nie nakładać w 
bezpośrednim słońcu lub na gorące drewno. Powierzchnie drewniane w bezpośrednim słońcu mogą 
osiągać temperatury przekraczające 50˚C nawet gdy temperatura powietrza wynosi 30˚C. Nie 
nakładać 
gdy spodziewane są opady lub obniżenie temperatury w przeciągu 24 godzin od aplikacji. Należy 
zawsze pracować na całej długości deski aż do logicznej przerwy. Nigdy nie kończyć aplikacji po 
środku 
deski lub kawałka drewna. Po aplikacji natryskowej należy wetrzeć materiał za pomocą pędzla aby 
zapewnić odpowiednią penetrację. Upewnić się, że wilgotność drewna nie przekracza 18% podczas 
aplikacji. 
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* Ten sam producent 

 

	
	
 

Przygotowanie 
powierzchni 

Wskazówki ogólne 
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od ziemi, tłuszczu, smaru, pleśni i poprzednich warstw. 
Pleśń należy usunąć za pomocą roztworu wody z wybielaczem (50:50). Wetrzeć roztwór w 
powierzchnię i poczekać 10-15 minut – następnie dokładnie spłukać. 
Po czyszczeniu lub usuwaniu warstw – odczekać 2-3 dni do prawidłowego wyschnięcia drewna – 
poniżej 18% wilgotności. 
ANTISLIP może być wyłącznie nakładany na gołe drewno lub wcześniej pokryte ANTISLIP. 
Wszystkie inne warstwy muszą zostać usunięte przed aplikacją. W razie konieczności zeszlifować 
powierzchnię (papier 80). Nowe drewno posiada warstwę glazury po obróbce, która ogranicza 
penetrację produktu. 
Należy ją usunąć przed aplikacją aby mieć pewność, że penetracja jest prawidłowa. 
 
Nowe drewno 
Zastosować AQUANETT®* lub rozcieńczony PREPDECK®* i zneutralizować za pomocą NET-TROL®*. 
Alternatywnie można wyczyścić drewno mechanicznie lub ręcznie – papier 80. Usunąć luźne kawałki 
drewna. Sprawdzić chłonność drewna poprzez skropienie powierzchni wodą. Jeżeli woda szybko się 
wchłania – powierzchnia jest gotowa. 
 
Sezonowane, gołe drewno 
Sezonowane, gołe drewno które zostało wystawione na działanie warunków atmosferycznych dłużej 
niż 12 miesięcy, musi zostać bardzo dokładnie wyczyszczone nierozcieńczonym NET-TROL®*. 
 
Wcześniej olejowane drewno 
Wszystkie oleje i uszczelniacze muszą zostać bardzo dokładnie oczyszczone za pomocą 
AQUANETT®* lub PREPDECK®* i następnie zneutralizowane za pomocą NET-TROL®*. 
 
Wcześniej malowane powierzchnie (farba, bejca, lakier,…) 
Wszystkie poprzednie warstwy muszą zostać dokładnie i całkowicie usunięte. 
Farby rozpuszczalnikowe (olejne lub alkidowe): Usunąć za pomocą DILUNETT®* i zneutralizować 
NET-TROL®*. 
Farby akrylowe (wodne): Usunąć za pomocą PREPDECK®* i zneutralizować NET-TROL®*. 
Inne powłoki np. 2 składnikowe epoksydy, uretany, itp.: Usunąć za pomocą DSP 800* i 
zneutralizować acetonem, benzyną lakową lub innym. 
UWAGA: Drewna twarde bogate w taniny, np. cedr, teak, Ipe, Iroko….mogą ściemnieć po 
zastosowaniu AQUANETT®*, PREPDECK®* i DILUNETT®* - neutralizacja za pomocą NET-TROL®* 
bezpośrednio po spłukaniu – przywróci kolor. Przy stosowaniu na Dębie i Orzechu – skontaktuj się z 
nami. 

Aplikacja Dokładnie wymieszać produkt (2-3 minuty) przed aplikacją i od czasu do czasu w trakcie. Nie 
rozcieńczać. Nałożyć pierwszą, obfitą warstwę zgodnie z kierunkiem słojów. Odczekać do 
wyschnięcia - minimum 6 godzin (20°C i 65% wilgotności). 
Nałożyć drugą, równą warstwę zgodnie z kierunkiem słojów. 

Wydajność 13m2 z litra na warstwę. 
Faktyczna wydajność będzie się również w zależności od sposobu aplikacji, rodzaju, wieku i rodzaju 
drewna. 

Konserwacja Powierzchnia wymaga konserwacji gdy poszarzały wygląd sezonowanego drewna zanika lub 
antypoślizgowość przestaje działać. Wyczyścić za pomocą NET-TROL®*. Odczekać 2-3 dni do 
uzyskania wilgotności poniżej 18%. Nałożyć 1-2 warstwy ANTISLIP w zależności od stanu 
powierzchni i zgodnie z instrukcją aplikacji. 

Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić za pomocą benzyny lakowej gdy są nadal mokre. W przypadku zaschnięcia użyć 
środka do usuwania farb. 

Przechowywanie Nie dopuszczać do zamarzania. Chronić przed wysokimi temperaturami.  

Informacje ogólne Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień 
sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie 
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji 
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza 
kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy, jakości producenta 
materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego 
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez 
uprzedniego informowania. 

Data wydania 01/2017 

Znajdź nasze rozwiązania na :  

www.owatrol.com  

SPINEX - STEPNIAK SP.J. 
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska 

www.owatrol-polska.com 
 

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain 
 

Owatrol Original jest zastrzeżonym 
znakiem handlowym 
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