
ÜRÜN VERİLERİ 

  SUPERSHIELD SLIPSTOP 200  

Burada verilen bilgiler uzun bir süre boyunca edindiğimiz deneyim ve eldeki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Ancak, başarılı bir sonuç için münferit vakaya ilişkin tüm koşulların dikkate alınması 
gerektiğinden herhangi bir garanti veremiyoruz. Gerekli miktarlara ilişkin bilgiler sadece ortalama bilgilerdir ve belirli durumlarda daha fazla olabilir. 
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DOĞAL VE YAPAY TAŞLAR İÇİN KAYDIRMAZLIK UYGULAMASI 
 

  Islak ve kuru koşullarda etkilidir 

  Tek uygulama yeterlidir, uzun ömürlüdür 

  Görünümü değiştirmez 

  Hem doğal hem de yapay taşlar için uygundur 
 
 

 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 
 

SUPERSHIELD SLIPSTOP 200 zemin görünümü veya dokusunu değiştirmeden sürtünme katsayısını 

yükselterek zeminin kayma direncini arttıran bir kaydırmazlık uygulamasıdır. Benzersiz bir kimyasal 

uygulama ile yüzey üzerinde tırtıllı bir doku oluşturan pasif bir süreçtir. SLIPSTOP 200, yüzey üzerinde 

mikro gözenekler oluşturarak zeminin sürtünme katsayısını arttırır; böylece ıslak koşullarda üzerinde 

yüründüğünde tutuşu hatırı sayılır ölçüde arttıran ve kayma riskini büyük oranda azaltan bir vakum etkisi 

yaratır. Malzemenin kendisi ile etkileşime girerek, görünmez ve uzun ömürlü bir etki oluşturur. 

 
 

KULLANIM ALANLARI 
 

Seramik karolar, mermer, granit, kuvars karolar, terrazzo, beton, porselen, banyo küvetleri ve diğer doğal 

ve yapay taşlar üzerinde kullanılır. 

 

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 
 

  Apartmanlar 
  Ticari Binalar 
  Gıda İşleme Tesisleri 
  Büyük Mağazalar 
  Fabrikalar 
  Hastaneler 
  Oteller/ Restoranlar 
  Perakende Alanları/ Merdivenler 
  Okullar/ Kolejler 
  Ev/ Banyo Döşemeleri/ Küvetler/ Duşlar 
  Yüzme Havuzları 
  Depolar 
  Hava Limanı Terminalleri 
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UYGULAMA TALİMATLARI 
 

SLIPSTOP 200 UYGULAMASI 
 

SLIPSTOP 200 kolay ve hızlı uygulanır ve pahalı 

ekipman kullanılmasına gerek yoktur. Uygulama 

yapılacak yüzey, SLIPSTOP 200 uygulaması 

esnasında temiz ve kuru olmalıdır. 

SLIPSTOP 200 temiz yüzey üzerine eşit bir şekilde 

püskürtülür ve 3 ila 5 dakika beklemeye bırakılır. 

Bu süre içerisinde ürünün yüzey üzerinde 

kurumasına izin vermeyiniz.  Küvetler ve duş 

teknelerinde yapılan uygulamalarda sünger bir 

aplikatör veya yumuşak bir bez kullanınız. Daha 

sonra temiz su ile iyice durulanır (minimum 3 ila 4 

dakika) ve yüzey hemen kullanılabilir. 

SLIPSTOP 200 uygulaması yapılan yüzeyin 

görünümünde önemli bir değişiklik olmaz ve 

eskiyen veya soyulan bir sızdırmazlık malzemesi 

veya kaplama değildir. SLIPSTOP 200 uygulaması 

yapılan yüzeyler tek bir uygulama ile yıllarca 

kaydırmazlık özelliği sağlayacaktır. 

Uygulama tamamlandıktan sonra, zeminde toprak 

ve gres birikmesini engellemek amacıyla uygun 

temizlik ürünleri ile düzenli olarak temizlik yaparak 

kaydırmazlık özelliğini muhafaza etmesi sağlanır. 

SLIPSTOP 200, ASTM ve OSHA standartlarında 

öngörülen sürtünme katsayısı koşullarını karşılar. 

Not: Görünümdeki farklılık temizlikten hemen sonra 

fark edilebilir ve bu farklılık 24 saat sonra büyük 

ölçüde azalacaktır. 

SLIPSTOP 200, DIY ürünü ve profesyonel bir ürün 

olarak kullanılabilen, kullanımı kolay bir üründür. 

UYGULAMA ÖNCESİ TEST 
 

SLIPSTOP 200 uygulamasından önce, uygunluğun 

belirlenmesi amacıyla küçük bir alan üzerinde test 

edilmesini öneriyoruz. Bu test aynı zamanda 

gerekli bekletme süresinin de belirlenmesine 

yardımcı olacaktır. 
 

SLIPSTOP 200’ün etki etmeden önce kurumasını 

engellemek amacıyla, ürünü yüksek sıcaklıklarda 

veya sıcak yüzeylere uygulamayınız. 

 
 

SAĞLIK VE GÜVENLİK 
 

SLIPSTOP 200 deride tahrişe neden olabilecek 

kimyasallar içerir.   Bu ürünün kullanımı ve 

taşınması esnasında kişisel koruma önlemli olarak, 

koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması 

önerilmektedir. Ürünün göze temas etmesi 

durumunda, derhal temiz su ile yıkayın ve 

semptomların devam etmesi durumunda tıbbi 

yardım alın. 

 

DEPOLAMA 
 

SLIPSTOP 200 oda sıcaklığında muhafaza 

edilmelidir.     Açılmamış, hasar görmemiş orijinal 

ambalajında kuru bir yerde saklandığında, raf 

ömrü 12 aydır.  Ürünün donmasına müsaade 

etmeyiniz. Tekrarlanan donma ve çözülme ürünün 

hasar görmesine neden olabilir. 

 

 

KAPLAMA 

 

Genel uygulama oranı 60 – 75 Sqft / litre 
Raf ömrü: 2 yıl 

AMBALAJ 
 

20 Litrelik Kovalar ve 200 Litrelik varillerde satılır. 
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