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OMSCHRIJVING 

  
Nano-AntiSlip (PU) is een twee componenten coating op basis van 
polyurethaan in combinatie met chemische nanotechnologie (silanen met 
UV-additieven). Speciaal geschikt voor het antislip maken van harde, 
maatvaste vloeren buitenshuis. 

KENMERKEN 
 

 - Permanent coating systeem 
- Transparant. 
- 1-laagssysteem, eenvoudige applicatie. 
- Extreem oleo- en hydrofoob. 
- Eenvoudig te reinigen. 
- Voor extra anti-slip effect glasparel toe te voegen 
- Na applicatie snel weer beloopbaar. 

 

TOEPASSING 
 

 NanoSign-AntiSlip (PU) is een duurzaam antislipsysteem voor die 
ondergronden waarvan de esthetica weinig of niet wordt beïnvloed. 
Geschikte ondergronden: beton, natuursteen (gepolijst), linoleum, 
glazuursteen en vloer- coatings sytemen. 
Let op: niet buiten toepassen op hout wat herhaaldelijk nat kan worden 
zoals steigers, vlonders en dergelijke. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 Ondergrond reinigen met Vetclean of Vanex en, indien noodzakelijk opruwen 
door schuren. Nieuwe tegels vetvrij maken met Vanex, oude gebruikte en 
zeer dichte tegels en plavuizen reinigen en licht aanzuren met Gevex, 1 op 
10 verdund met water, in alle gevallen goed naspoelen en drogen met 
waterzuiger. 
Plavuizen en tegels voorbehandelen met Nano Silaan Primer en direct na 
drogen NanoSign-AntiSlip aanbrengen.  
De twee componenten grondig mengen met een spindle en indien een extra 
sterk anti-slip effect gewenst is direct de glasparels toevoegen. 
NanoSign-AntiSlip aanbrengen met een fijn vertande kam of spaan en 
direct met een grove schuimroller de structuur aanbrengen.  

THEORETISCH 

RENDEMENT 
 

 Bij een droge laagdikte van 55 micrometer:   ca. 10 m²/kg. 
 

Het praktisch rendement is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de 
aangebrachte structuur, tevens is dit afhankelijk van het toepassen van NanoSign-
Anti Slip Glasparels. 
 

 

APPLICATIE CONDITIES 
 

 Minimale omgevingstemperatuur :   5°C 
Maximale relatieve vochtigheid         : 85 % 
Minimale ondergrond temperatuur :   5°C 
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C 

DROGINGSOVERZICHT  Stofdroog  : ca.  1 uur 
Kleefvrij  : ca.  2 uur 
Beloopbaar  : ca.  5 uur 
Overschilderbaar : niet van toepassing 
Doorgehard  : circa 2 dagen 
Potlife                            : circa 45 minuten (1 kg verp. bij 20°C). 
 

Bovenstaand is gebaseerd bij een omgevingstemperatuur van circa 20º C. 
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REINIGING 

APPARATUUR 

  
Direct na gebruik met Grafitex 4 of thinner. 

DICHTHEID (SG) 
 

 Onverdund product ca. 1,1 kg / liter 

PH WAARDE  Niet van toepassing  

VASTE STOF GEHALTE  Ca. 55 %, gewicht. 

VERPAKKING  Set 1 kg                                          Set 2,5 kg 
A-component  0,8 kg                   A-component     2 kg 
B-component  0,2 kg                   B-component  0,5 kg 
 

Glasparels los verkrijgbaar in de hoeveelheid passend bij de set (300 gram 
en 750 gram). 
 
 

UITERLIJK DROGE LAAG 
EN KLEUR 

 Transparant zijdeglans. 
Kleuren zijn op verzoek onder voorwaarden leverbaar. 

HOUDBAARHEID  Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije  
ruimte in onaangebroken, originele verpakking. 

RESTANTEN  Restanten van het product en lege verpakkingen afvoeren als chemisch 
afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke 
voorschriften. 

TRANSPORTCODES  A-component UN-Nummer: 1263 Verf, brandbare vloeistof.  
B-component UN-Nummer: 1263 Verf, brandbare vloeistof. 
 

ETIKETTERING  Component: Xn, schadelijk.  
Component: Xn, schadelijk, bevat Isocyanaten. 
 

Voor meer informatie: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product op 
www.chemtec.nl 

 

VLAMPUNT  A-component > 21ºC 
B-component > 21ºC 

UITGAVE 
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Vervangt alle voorgaande documentatiebladen 
 

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient 
zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons 
verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik 
en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker. 

 
 


