
 

 
 
 
Antislip spray art. 6175 500ml en 100ml  
 
 
Voordat u begint  
Tegelvast antislip-spray is alleen geschikt voor keramische tegels ( niet voor natuurstenen tegels).  
Test eerst de werking op een losse tegel of op een onzichtbare plek. Spray hiervoor één tot twee keer op uw tegel. Op donkere vloeren kan een ´waas´ 
ontstaan (´whitening´ effect).  
Laat een gesprayde vloer nooit opdrogen. Zet uw vloerverwarming dus ruim van te voren uit!  
Verwijder voor toepassing put- en/of drainage deksels van RVS om eventuele corrosie te voorkomen.  
Zorg ervoor dat u pas na neutralisatie met water de natte ingesprayde vloer betreedt.  
Start met neutraliseren van grotere oppervlaktes (> 10 m2) bij voorkeur op het punt waar u bent begonnen met sprayen.  
Maak de spuitmond van de fles droog en zorg ervoor dat er geen vloeistof drupt. Zet de spuitfles na gebruik op een droge doek om eventuele lekkage te 
voorkomen.  
 
Benodigd  
Tegelvast antislip tegelspray 100 ml voor douchegedeelte of toilet (ca. 1-2 m2).  
Tegelvast antislip tegelspray 500 ml voor complete badkamer (ca. 6-8 m2). 
Normaal reinigingsmiddel dat u altijd gebruikt voor uw tegelvloer  
Doek voor droogmaken van de vloer na het reinigen/ neutraliseren  
Emmer met water/spons/ mop voor het neutraliseren van de antislip tegelspray  
 
Behandeling van uw vloer  
1. Maak het te behandelen oppervlak goed schoon met meegeleverde schoonmaak middel. Bij nieuwbouw tegel vloeren eventueel bouwstof en/of 

cement sluier verwijderen.  
2. Maak het te behandelen oppervlak volledig droog.  
3. Belangrijk-Goed schudden voor gebruik: schud de spuitfles goed voor gebruik (minimaal 3 minuten). In de fles zitten ´NANO vlokken´. Deze dienen 

goed met de vloeistof vermengd te worden. Niet goed schudden betekent dat de vloer beslist niet anti slip wordt.  
4. Spuit een gelijkmatige laag op het te behandelen oppervlak. LET OP: Werk van achter naar voor zodat u niet over de spray loopt.  
5. Laat de Tegelvast antislip spray  circa 3 - 5 minuten inwerken (mag niet opdrogen).  
6. Nadat het product 3 minuten in contact is geweest met de vloer dient u een glijtest uit te voeren. Druk uw voet of pols op het behandelde oppervlak 

en laat uw gehele lichaamsgewicht op de vloer rusten.  
7. Indien u tevreden bent over het effect en het oppervlak niet langer glad is, reinigt u het oppervlak met ruim water om het te neutraliseren. LET OP: 

Werk van voor naar achteren zodat u niet over de aangebrachte antislip vloer loopt. Bent u NIET tevreden, wacht dan nog een minuut en voer 
opnieuw een glijtest uit, net zolang totdat u het gewenste anti-slipniveau heeft bereikt. (maximale inwerktijd 8 minuten).  

8. Zodra u de vloer na het wassen heeft drooggemaakt, zal het anti-slipeffect meerdere jaren aanhouden.  
 
  
Belangrijk: U moet deze montagehandleiding nauwkeurig volgen. En u bent zelf verantwoordelijk voor het juist aanbrengen van 
de anti slip spray. Kijk voor belangrijke veiligheidsinstructies op: tegelvast.nl  Dit product helpt om minder makkelijk uit te glijden, 
maar voorkomt het niet.  Bewaren op kamertemperatuur, biologisch afbreekbaar.  
    
Belangrijk advies: Door zeepafzetting kan uw vloer weer glad worden. Onderhoud uw vloer daarom regelmatig met een    
hiervoor geschikt reinigingsmiddel.  
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