'בטיחותי – מובילים לסביבה בטוחה' שמחה להציג בישראל את מגוון מוצרי מניעת ההחלקה
של חברת  ,SlipDoctorsהמובילה העולמית בתחום מוצרי מניעת ההחלקה.

סטון גריפ – :Stone Grip
מוצר מונע החלקה עבור סוגי ריצופים שונים
לשימוש חיצוני ופנימי
לשיפור מניעת החלקה של ריצופי:
חרסינה
קרמיקה
פסיפס
אריחי מחצבה מרובעים
גיר (טרוורטין)
בטון
ועוד רבים

המוצר מיועד לסייע במניעת החלקות ונפילות
רמת המוצר (ריכוזיות) – תעשייתית (החומר במיכל מוכן לשימוש!)
 1גלון  3.786 /ליטר
מיוצר בארה"ב
אזהרה :החומר גורם לגירוי בעיניים ,בעור ,בקרום רירי ובדרכי הנשימה.

גלון אחד מספיק לעד  37מטר רבוע (תלוי באופן היישום וסוג הריצוף עליו
מבצעים את היישום)
הרחיקו מהישג ידם של ילדים:
זהירות :הוציאו מהאזור ילדים צעירים וחיות עד שהמשטח יתבייש בצורה יסודית .יש להחשיב את
כול החומרים הממסים לרעילים ויש להשתמש בהם באזור מאוורר היטב .יש להשתמש בכפפות בכל
משך העבודה.
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"סטון גריפ" של "סליפ דוקטורס" יוצר על המשטח דפוסים מיקרוסקופיים המשפרים את ההתנגדות
להחלקה על משטחים רטובים או יבשים .ניתן להשתמש בחומר על כל אריחי החרסינה ,הקרמיקה,
או על כל משטח אבן אחר .אין להשתמש על משטחים סינטטיים כמו ויניל VCT ,או פיברגלס.
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הכנה
הכנת החומר המנטרל :מלאו דלי או מיכל עם ראש ריסוס במי ברז נקיים .הוסיפו כף אחת
או שתיים של סודה לאפייה לכל גלון מים וערבבו היטב .הניחו בצד לשימוש בשעת הצורך.
הכנת המשטח :נקו את המשטח ביסודיות לפני הטיפול בחומר תוך שימוש במנקה ניטראלי
מבחינת ה ,PH-או קצת חומצי .ברצפות חדשות ,ודאו כי כל שאריות הרובה הוצאו
מהאריחים .ייתכן שיהיה צורך לשטוף את הרצפה מספר פעמים כדי להסיר את כל חומרי
הניקוי הקודמים.
שימו לב :אם יש על הרצפה שכבה של חומר איטום ,יש להסיר אותה לפני תחילת הטיפול.
"סטון גריפ" מתאים לשימוש על רוב הסוגים של חומרי איטום חודרים.
בדיקה *חשוב*
א .בדיקת דגימה :לפני ביצוע הטיפול הראשוני ,בדקו את החומר על אריח אחד באזור לא
בולט של הרצפה .נקו ויבשו את אריח הניסיון היטב .מרחו את כל אריח הניסיון בכמות
קטנה של "סטון גריפ" ושימו לב לשעה.
בכל  30שניות ,השתמשו בנעל עם סוליית גומי כדי ללחוץ על האריח ולנסות להחליק
את הנעל על המשטח המטופל.

אל תניח ל"סטון גריפ" להתייבש על פני השטח.
כשאתם חשים שהשגתם את רמת ההתנגדות המבוקשת להחלקה כפי שרציתם ,שטפו
את אריח הניסיון בחומר המנטרל .רשמו את משך הזמן הכולל בו התמיסה הייתה על
האריח .באופן רגיל ,הזמן הזה יהיה  5-15דקות .הכלל שעדיף טיפול ממשוך יותר אינו
נכון במקרה הזה .חשוב שלא לטפל בפני השטח במשך זמן רב מדי .ברגע שיש
התנגדות סבירה ללחץ של הנעל ,עליכם להשתמש בחומר המנטרל.
ב .בחנו את תוצאות הבדיקה :ברגע שהגעתם לרמה סבירה של התנגדות להחלקה
והשתמשתם בחומר המנטרל ,שטפו את אריח הבדיקה היטב במים ויבשו אותו .בחנו
אותו היטב כדי לקבוע האם יש שינוי ניכר לעין במראה שלו.
אם יש שינוי ניכר במראה ,אתם יכולים לבצע בדיקה נוספת על אריח אחר שלא טופל
ולהפחית את משך זמן הטיפול .החומר עשוי להפחית את הברק של משטחים שעברו
פוליש .המשיכו לבדוק את החומרים כפי שתואר כאן ובחנו את התוצאות החדשות.
כאשר תהיו מרוצים מתוצאות הבדיקה ,אתם מוכנים לטפל בשאר הרצפה.
אם אתם עומדים לטפל במשטח שיש או גרניט שעבר טיפול פוליש ,התייעצו אתנו
לפני השימוש בחומר.
 .3טיפול מלא
א .מרחו את החומר על כל שאר הרצפה :פזרו את "סטון גריפ" בעזרת מכל הריסוס או דלי
והמתקן המוליך של "סטון גריפ" .פזרו את החומר רק על אזור שאתם יכולים לכסות ולאחר
מכן ,לנטרל באופן עקבי בהתאם לזמן הטיפול שנקבע בתהליך הבדיקה .אל תניחו ל"סטון
גריפ" להתייבש על פני השטח .ייתכן שתצטרכו לחלק אזור גדול למקטעים קטנים יותר
לצורך מריחה יעילה של החומר .לאחר שהאזור טופל במשך הזמן שנקבע בתהליך הבדיקה,
השתמשו בחומר המנטרל .שטפו את כל האזור המטופל ביסודיות במים נקיים ויבשו בעזרת
שואב יבש או מגב.
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על מנת לשמר את תוצאת הטיפול ,יש לנקות את הריצוף משאריות אבק ושומנים באופן קבוע,
בחומר ניקוי ללא חומצה או בעל חומציות נמוכה .אי ניקיון יפחית באופן ניכר את אפקט מניעת
ההחלקה שהושג באמצעות הטיפול עם .STONE GRIP
הצהרת זהירות – אזהרה :גורם לכוויות כימיות .גורם לגירוי בעיניים ,בעור ,בקרום רירי ובדרכי
הנשימה .אל תניחו לחומר לבוא במגע עם העיניים ,העור או עם בגדים .השתמשו בחומר רק באזורים
מאווררים היטב .אל תנשמו את אדי החומר .החומר עלול להיות מזיק ואף קטלני בבליעה .אסור
לערבב את החומר עם כל כימיקל אחר .בעת השימוש בחומר מומלץ להרכיב משקפי מגן ולהשתמש
בכפפות .יש לשטוף היטב לאחר השימוש ולאחסן את החומר במכל אטום ולשמור במקום קריר ויבש.
עזרה ראשונה:
שאיפה :אם אתם מתקשים לנשום ,עברו למקום אחר מאוורר היטב .אל תיטלו תרופות דרך הפה.
עיניים :יש לשטוף במים נקיים במשך  15דקות לפחות ולהחזיק את העפעפיים מופרדים .פנו לקבלת
טיפול רפואי.
עור :הסירו את הבגדים המזוהמים .שטפו את העור ביסודיות במים וסבון ,או השתמשו במנקה עור
מאושר.
בליעה :אין לעודד הקאה .דללו ע"י שתיית כמות גדולה של מים ומיד לאחריה – שמן מינראלי או
מגנזיום הידרוקסיד .אין לגרום לאדם חסר הכרה לבלוע .פנו לקבלת טיפול רפואי.
אחריות" :סליפ דוקטורס"'/בטיחותי-מובילים לסביבה בטוחה' תחליף כל מוצר שהוכח כפגום
בהתאם לאפשרויותיה .כתב אחריות זה חל רק על המוצר עצמו .המוכר או היצרן לא יהיו אחראיים
על כל אובדן או נזק בשל פציעה ,באופן ישיר או עקיף ,שנוצרו בשל השימוש במוצר או חוסר היכולת
להשתמש במוצר .לפני השימוש ,על המשתמש לקבוע את התאמת המוצר לכוונת השימוש.
המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים והאחריות הקשורים בכך .לכל המלצה שהיא שאינה
כלולה כאן לא יהיה כל כוח או השפעה ,אלא אם נחתמה בידי פקידים של המוכר והיצרן .הקונה מקבל
על עצמו את כל הסיכונים והאחריות הקשורים בהשלכת שאריות המוצר" .סליפ דוקטורס"'/בטיחותי-
מובילים לסביבה בטוחה' אינה יכולה לשלול את כל האפשרויות לתאונות של החלקה ונפילה.
חיי מדף 5 :שנים באחסון נכון .יש להתייחס למסמך המידע הטכני ולהנחיות השמירה והאחסון שבו.

הזמנות חוזרות או פנייה בנושא טכניsalesb@betihuty.co.il ,03-7749951 :

אזהרה (סימן קריאה)

תרכובת לא אכילה
תכנית רשומה P1
רישיון מספר #151086
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