Erik Stoel heeft dé antislipoplossing

Vloergrip versus chemische etsproducten

Zijn unieke poriënbehandeling is dé onzichtbare oplossing tegen
gladde enL of vochtige tegelsO vloerenO trappen en andere
oppervlaktes) Het product wordt in K simpele stappen
aangebracht en is volledig onzichtbaar) De behandeling tast het
originele aspect van de tegel niet aan en daardoor is het resultaat
niet zichtbaarO maar wel duidelijk voelbaar) Het systeem is
uitermate geschikt voor keramische tegels dan wel plavuizen) Het
produkt reageert direct op vochtO zelfs op condens) Dus niet
alleen op vochtige of natte tegelsO maar ook op droge tegels waar
men met een vochtige of nate voet of schoen loopt)

Deze Vloergrip en chemische etsproducten hebben hetzelfde doelO
namelijk het stroever maken van het vloer oppervlak) In beide
behandelingen zitten echter grote verschillen²

VOORDELEN:
( OnzichtbaarO geen doﬀe tegels
3oorspronkelijk uiterlijkm
( Direct beloopbaar door korte
inwerktijd 3K minutenm
( Langdurige werking
( Geen coating of etsproduct
( Eenvoudig onderhoud na applicatie
( Hygiënisch vanwege bacterie(
remmende werking
( Werelwijd getest
( Geen chemische dampen
GESCHIKT VOOR:
( Keramische tegels
( Porseleienen tegels
( Graniet
( Terrazo
( Xeton

Onbehandeld oppervlak²
Nlle stenen oppervlakken hebben ﬁjne tot zeer ﬁjne poriënO
waardoor het oppervlak langer nat blijft)

Xehandeld oppervlak droog²
Hetproducthechtzich in de poriën van hetstenen oppervlak)

Xehandeld oppervlak nat²
Reageert direct bij elke vorm van vocht en creëert een
remmende werking c)q) een hoge wrijvingscoëfﬁciënt) Mede
hierdoorwordthetzogenaamdeaquaplaningeffectvoorkomen

PRIJZEN:
Inclusief voorrijkosten € K5TO( tot EGm² hierna € E5O5T per m²
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E) Een etsproduct beschadigt het oppervlak van een tegel om een
hoger wrijvinggscoëﬃciënt te verkrijgen daar waar onze vloergrip zich
hecht in de poriën en het oppervlak onbeschadigd laat)
W) Door dit bovenstaande punt zal een geëtste vloer veel sneller vies
worden aangezien bacteriën en vuil zich nestelen in de groeven)
K) Doordat een vloer sneller vuil wordt en vuil vasthoudtO worden er
sneller ongezonde bacteriekolonies gevormd daar waar onze vloergrip
juist de bacterieopbouw remt)
P) Etsproducten zijn gevaarlijk tot zeer gevaarlijk om mee te werkenO
aangezein er chemicaliën worden gebruikt die waterstoﬄuoride 3HFm
vormen wat een zeer kankerverwekkende stof is)
T) De droogtijd van etsproducten is vaak lang tot zeer lang 3E tot EW
uurm) Hoe sneller een etsproduct werkt hoe groter de kans dat er HF
wordt gecreëerd) De vloergrip hecht zichzelf binnen K minuten en is
direct beloopbaar)
B) Etsproducten zullen nooit een gezondsheidscertiﬁcaat krijgen) Onze
vloergrip is succesvol getest door NOTROX op dermaalO oraal en
inhalatie aspecten 3rapporten op te vragenm
De universiteit van Huddersﬁeld heeft de verschillen tussen chemische
etsproducten en vloergrip bestudeerd en de verschillen beschreven)
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