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Antislip Polisher AS11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

grindų poliravimo vaškas su neslidumo efektu  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Produkto aprašymas: 
 
Skystas vaškas. Mažina marmuro, granito, dirbtinio akmens ir keraminių grindų slydumą. Suteikia 
nuostabų šiltą blizgesį ir sumažina slydumą tuo pačių metų. 
 
Panaudojimas: 
 

• Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens valymui 

• Dirbtinio ir lieto akmens gaminių valymui 

Techniniai duomenys: 

Spalva Skaidri su baltu atspalviu 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 1 +/- 0,02 
PH 8 +/- 0,2 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 

kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 
24 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Gerai išplaukite grindis (rekomenduojama naudoti Detergent LEM-3). Nuo grindų turi būti 

pašalinta sena vaško danga ar riebalai. Labai išpurvintoms grindims rekomenduojame naudoti 
Cleaner UltraStripper. Po plovimo labai gerai išskalaukite ir leiskite grindims išdžiūti. 

Išdžiūvusias grindis tolygiai denkite vašku su dr÷gna šluoste. Leiskite išdžiūti, nevaikščiokite. 
Nupoliruokite sausu audiniu arba grindų poliravimo mašina. Operaciją periodiškai pakartokite.  

Periodiškam grindų plovimui turi būti naudojamas vanduo su Antislip Clean & Polish AS22 
valikliu.  

Specialūs patarimai: 
 

• Produktas naudojamas tik viduje.  

• Rekomenduojama vašką visada atskiesti. 

• Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite informaciją ant pakuot÷s. 
 
Padengimas: 
 
Vieno litro produkto pakanka 40-50 kv.m poliruoto paviršiaus ploto.  
 
Įpakavimas: 
 
Indai po 1L , 5 L, 25 L. 
 
Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 
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E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  


