
 

 
 

 
  Premium GRIP 

 

Soluție specială pentru îmbunătățirea proprietăților antiderapante ale pardoselilor acoperite cu granit și dale 
 

 

Garantăm calitatea ireproşabilă a produsului nostru, însă datorită diversităţii 
condiţiilor locale, nu putem garanta şi procedeele de utilizare aplicate. 
Aplicaţi în principal pe o suprafaţă de probă şi testaţi. 
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PRODUS: 
Soluția specială gata de utilizare, pe bază de apă, pentru uz casnic generează chimic structuri microscopice 
pe suprafața pardoselilor acoperite cu granit sau gresie porțelanată, care împiedică pe termen lung 
alunecarea, atunci când se află în stare udă. Efectul depinde, printre altele, de tipul suprafeței și de durata de 
acționare a produsului. Suprafețele lustruite sau glazurate își pot pierde din luciu. De aceea, este obligatoriu 
să testați întâi pe o suprafață de probă. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Cu această soluție pot fi tratate toate rocile dure lustruite, cu structură bazată pe silicați, precum granitul, 
gnaisul, dioritul, sienitul și gabroul, dalele glazurate, dalele neglazurate, gresiile porțelanate lustruite sau cu 
aspect natural etc. 
 Produsul nu este adecvat pentru marmură sau alte suprafețe calcaroase, precum și pentru suprafețe deja 
impregnate (umezire insuficientă). Modificarea aspectului pietrei în ceea ce privește culoarea și luciul este 
minimă în condițiile prelucrării conform normelor (a nu se aplica în cazul în care culoarea pietrei depinde de 
conținutul de sodalit sau limonit). Atât efectul antiderapant, precum și influența asupra aspectului trebuie 
testate în mod obligatoriu în avans, pe o dală nemontată.Perioada de acționare este de cca 20-30 de min. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Înainte de utilizarea produsului Premium GRIP, pardoseala trebuie curățată în funcție de nivelul ei de 
murdărire (cu un produs de curățare de bază) sau trebuie îndepărtate urmele de alte materiale (cu un produs 
pentru curăţat urmele de ciment). Îndepărtați complet murdăria prin clătire repetată cu multă apă curată, 
deoarece produsul nu trebuie să se amestece cu alte substanțe. Nu trebuie să rămână în urmă resturi acide 
sau bazice. Pardoseala trebuie curățată de orice urme de grăsimi, uleiuri și alte substanțe, care ar putea 
împiedica umezirea ei cu apă. 
Toate obiectele din metal aflate în încăpere, ce nu pot fi scoase din aceasta, trebuie protejate cu grijă prin 
lipirea unei folii din plastic pe acestea. 
În timpul utilizării produsului, pardoseala nu trebuie să fie încălzită (de ex. pe o terasă de razele soarelui). 
Încălzirea prin pardoseală trebuie deconectată cu 12 ore înainte de tratarea acesteia. De asemenea, trebuie 
evitate temperaturile foarte joase sau curentul. Produsul poate fi utilizat între 5°C și 25°C. 
O testare prealabilă trebuie realizată pe o placă de material nemontată, pentru a se determina dacă se 
formează dungi. În acest caz, produsul nu trebuie utilizat. 
 
Pentru a lucra rapid, se recomandă turnarea produsului Premium GRIP într-o găleată de plastic largă și 
utilizarea unui grilaj de scurgere. Pentru repartizarea pe pardoseală trebuie utilizat un mop din burete sau fibre 
textile. După scufundarea în produs, unealta trebuie scursă pentru a putea umezi în mod saturat și uniform 
pardoseala uscată și curată. Trebui evitată în mod obligatoriu formarea de bălți, spumă și picături, astfel încât 
rezultatul obținut să fie unitar. Premium GRIP nu trebuie turnat direct pe jos sub nici o formă. Suprafața ce 
trebuie tratată trebuie împărțită în segmente ușor de gestionat, ceea ce înseamnă că ele pot fi menținute 
umede fără a călca pe ele (de exemplu prin utilizarea unui mâner telescopic). Marginile segmentelor trebuie 
alese astfel, încât să corespundă delimitărilor deja existente, ca de ex.: rosturi de dilatație, limite coloristice în 
cazul modelelor sau rosturi obișnuite și să nu traverseze suprafețe mari uniforme. Picăturile și urmele de talpă 
din produs trebuie șterse imediat de pe segmentele alăturate celor tratate. Pe durata întregului proces de 
tratare a suprafeței, aceasta trebuie menținută permanent umedă cu Premium GRIP. Produsul Premium GRIP 
uscat nu are același efect și determină rezultate variabile. După terminarea perioadei de tratare de cca 20-30 
de min. (pe ceas!), reacția trebuie întreruptă prin dizolvarea puternică în apă. La final, apa cu soluție trebuie 
absorbită cu un mop, iar suprafața trebuie clătită bine cu apă. Toate segmentele trebuie tratate în aceeași 
manieră. 
În cazul în care efectul antiderapant se dovedește a fi nesatisfăcător prin testare, procesul poate fi repetat 
luându-se în considerare efectul deja obținut. Se vor efectua din nou testări preliminare. Verificarea efectului 
antiderapant trebuie realizată în stare umedă!  
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ÎNGRIJIRE: 
Pentru a menține pe termen lung efectul antiderapant, curățarea corectă este esențială. Pentru îngrijirea 
pardoselii trebuie utilizat doar un produs de curățare ce nu lasă în urmă reziduuri (fără grăsimi, care să nu 
formeze la suprafață un film), ca de exemplu un produs pentru întreținerea pietrelor naturale, pentru ca efectul 
antiderapant să se mențină cât mai mult timp. Trebuie avut în vedere faptul că suprafețele trebuie curățate nu 
doar la intervale regulate de timp, ci și în mod suplimentar, dacă suprafețele se murdăresc mai tare. În plus, 
este esențială susținerea procesului de curățare prin frecare mecanică. Murdăria trebuie preluată cu un burete 
sau un aspirator de apă, fără a lăsa în urmă reziduuri, și îndepărtată permanent prin clătire cu apă curată. 
Resturile uscate de murdărie reduc efectul antiderapant. Mai mult, la intervale adecvate de timp trebuie 
efectuată o curățenie de bază cu un produs de curățare de bază. 
 
NOTE: 
Pericol. Conținut Ammoniumhydrogendifluorid. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P101 
Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu 
se lăsa la îndemâna copiilor. P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P305+P351+P338 
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P303+P361+P353 
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi 
pielea cu apă/faceţi duş. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor locale. 
Reglementări privind transportul: UN 3264 LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A. (HIDROGENO-
DIFLUORURĂ DE AMONIU), 8, III (E) 
 
PROTECȚIA MEDIULUI: 
Premium GRIP este un produs pe bază de apă, iar substanța sa activă se consumă în momentul aplicării. 
În condiții optime, ambalajele contaminate trebuie golite și reciclate după o curățare corespunzătoare. Produs 
de curățare recomandat: apă. 
 
DEPOZITARE: 
Premium GRIP poate fi depozitat minimum 3 ani în recipientul original închis, în condiții corecte, la loc răcoros 
și ferit de îngheț. 
 
MOD DE APLICARE: 
Modul de aplicare depinde de capacitatea de absorbție a substratului și de caracteristicile antiderapante ce se 
doresc a fi obținute. Ca valoare orientativă, cu un litru de Premium GRIP poate fi tratată o suprafață de 15-20 
m². Necesarul total poate fi estimat mai exact după aplicarea produsului pe o suprafață de test. 
 
CONȚINUT: 
100 ml (pentru cca 2 m2), 250 ml (pentru cca 5 m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


