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Spray antypoślizgowy 
 
Opis: Spray Antypoślizgowy 2400 bazuje na szybko schnącym modyfikowanym oleju alkidowym. 
Kolorowe produkty opare są na pigmentach wolnych od ołowiu i chromianów oraz zawierają specjalny 
dodatek antypoślizgowy. 
 
Zalecenia stosowania: RO Spray Antypoślizgowy 2400 należy stosować na powierzchnie metalowe, 
betonowe, ceramiczne i drewniane lub odpowiednio przygotowane malowane podłoża. Stal należy 
zagruntować Podkładami Antykorozyjnymi w Spray’u 2169 lub 2182. Spray Antypoślizgowy 2400 jest 
przeznaczony do drobnych prac konserwacyjnych lub do retuszu, powinien być stosowany wewnątrz lub 
na zewnątrz w przemyśle lekkim, gdzie wymagane są antypoślizgowe właściwości. 
 
Dane techniczne: 
Wygląd:    satynowy 
Kolor:     przeźroczysty, żółty, czarny 
Paliwo:    butan / propan 
Zawartość substancji lotnych: 524-538 g/l 
Zalecana grubość warstwy:  25µm suchej odpowiada średnio 100µm mokrej 
 
Czas schnięcia w temp. 20°C, wilgotność 50%: 
Dla dotyku:    20 min. 
Dla użytkowania:   60 min. 
Dla ponownego malowania: po 1h 
Pełna trwałość:   7 dni 
 
Odporność na wysokie temp.: 100°C (suche ciepło), powyżej 65°C mogą pojawiać się odbarwienia. 
 
Wydajność: 
Teoretyczna:   2,5m2 na spray przy powłoce 25µm suchej warstwy 
Praktyczna: Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i 

pofałdowanie podłoża i straty materiału podczas aplikacji 
 
Przygotowanie powierzchni: Usunąć brud, oleje, rdzę i wszelkie inne zanieczyszczenia za pomocą 
odpowiednich środków. Piaskowanie nienaruszonej powłoki zapewni prawidłową przyczepność. 
Powierzchnia musi być czysta i sucha podczas nakładania. 
 
Sposób przygotowania: Zdjąć pokrywę. Wstrząsać energetycznie co najmniej przez minutę, po 
mieszaniu jest słyszalny grzechot kulki. Podczas użytkowania często potrząsać. Można trzymać ok. 25cm 
od powierzchni. Używaj ruszając w tą i z powrotem utrzymując ruch równoległy do powierzchni. Upewnij 
się, że podczas naciskania przycisku sprayu puszka jest w ruchu, aby uniknąć wycieków i zacieków. 
Zastosuj kilka cienkich warstw w odstępach kilku minut do uzyskania odpowiedniej grubości powłoki. Po 
użyciu odwróć spray do góry nogami i naciśnij spust na 2-3 sekundy do oczyszczenia zaworu. 
 
Warunki aplikacji: 
Dla dobrego rezultatu wilgotność względna musi być niższa od 85%, a temperatura podłoża może być 
powyżej 10°C. 
 
Opakowania: 500ml spray 
 
Uwagi: Nie stosować w pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienki i na podłożach, które są regularnie 
w kontakcie z wodą. 
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Spray antypoślizgowy 
 
Warunki bezpieczeństwa: Zapoznaj się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie 
dostępnymi na puszce i ulotce. 
 
Warunki przechowywania: 
3 lata od daty produkcji w zamkniętych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, nie narażone bezpośrednio na promieniowanie słoneczne, a 
temperatura wynosi między 5°C a 35°C. 
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