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CC-Dr. Schutz GmbH 
 

Vývoj • Výroba • Logistika 
Výroba a distribuce vysoce kvalitních 
čistících a ošetřovacích produktů pro 
podlahoviny a také čistících systémů 
 
 
 
 

Informace o produktu 
 
 

CC-Antislip-přísada 
 
1. Popis 
Přísada do CC-PU-ochranné vrstvy pro zvýšení protiskluznosti ošetřovaného povrchu na 
hodnotu R10. Vytváří extrémně odolný ochranný film s vynikající životností. Použití v 
částečně vodou zatěžovaných prostorách se zatížením vlhkostí do 1 hodiny (např. šatny, 
umývárny) je možné. Protiskluzný účinek zkoušen podle směrnic BGR 181 a DIN 51130 
(Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz – BGIA). Velmi nízké emise 
(EMICODE EC 1 R). Pouze pro odborné prováděcí firmy. 
Kombinovat pouze s CC-PU-ochrannou vrstvou (extramatnou, matnou, lesklou)! 
 
2. Použití 
CC-PU-ochrannou vrstvu přelít z kanystru do zvláštní nádoby nebo kbelíku a obsah 
lahvičky CC-Antislip-přísady za stálého míchání (např. pomocí míchadla nebo vrtačky s 
míchacím nástavcem) pomalu přidávat do CC-PU-ochranné vrstvy a důkladně promíchat. 
Po dokonalém promíchání obou komponentů ve druhém kroku přidat příslušné tvrdidlo a 
opět důkladně promíchat. Tuto směs zpracovat v předepsané době zpracování – tj. 
nejpozději do 4 hodin!  
 

Při další práci se směsí se řídit všemi pokyny pro zpracování CC-PU-ochranné vrstvy – 
viz její technický list!  
 

Pozor: CC-Antislip-přísada se přidává pouze do prvního nátěru! Druhý nátěr musí 
být aplikován bez CC-Antislip-přísady jako krycí a kotvící nátěr! 
  

Upozornění:  CC-Antislip-přísadu je možné přidat přímo do kanystru CC-PU-ochranné 
vrstvy. V tomto případě tyto dva komponenty nejprve důkladně protřepat a 
poté přidat příslušné tvrdidlo a opět důkladně protřepat!  

 

Spotřeba: 440 g CC-Antislip-přísady do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy (extramatné, 
matné nebo lesklé). 

 
3. Technické údaje 
 

pH-hodnota:    nelze určit 
 

Obsah látek:  silikáty 
 

CC-Antislip-přísadu skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu. Chraňte 
před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.  
 
4. Balení 
 

440 g - nádobka                                                               
  

Výhradní dovozce pro Českou republiku: 
 

DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Vídeňská 51 
669 02 Znojmo 
 

tel:  +420 515 227 272 
fax: +420 515 260 423 
mobil office: +420 602 124 222 
office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz 
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Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, 
zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při 
používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto 
produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že 
používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti 
zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou 
naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na 
dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré 
předchozí verze svoji platnost. 


