
Har du problem med ett klinkergolv 
som blir halt i vått tillstånd?

Osynligt, slitstarkt och hygieniskt

Läs mer om behandlingen och våra andra produkter på www.safestep.se

Halka och halkolyckor förekommer mer än vad många tror. Ofta kan utfallet bli så 
allvarligt som ett par månader sjukskrivning. Många vet inte hur bra metoder 
det finns för att behandla golv med. Vi är på Safestep är experter och hjälper er alltid
att hitta en lösning på halkproblemen som passar just er verksamhet och behov. 

Vi vet med säkerhet att Safestep Ets är halkskyddet du behöver. Safestep Ets är en 
behandling vi utför på alla typer av stengolv som t.ex. klinker, betong eller marmor.

Lättstädat: Behandlingen bildar ingen hinna på ytan.
vilket gör att golvet förblir lika lättstädat som innan.

Förändrar ej utseendet: Safestep Ets är en behandling 
som inte förstör eller förändrar utseendet på golvet.

Beprövad metod: Behandlingen har sitt ursprung från
USA. Där den har installerats på 1000-tals 
restauranggolv.

Långvarig lösning: Halkskyddet sätter sig i stenens 
porer vilket gör man måste nöta ner stenen för att 
halkskyddet ska avta.

Garanti: Vi lämnar självklart garanti på alla utförda jobb.
Vi mäter friktionsnivån på golvet efter utfört arbete för 
att säkerställa gott resultat.

Safestep Ets är en syrabehandling som 
utförs i 3-steg. Golvet rengörs alltid 
först med ett speciellt medel som även 
fungerar som primer.

Man behandlar sedan golvet med en 
syrabehandling. Syran går ner i 
underlagets porer, och löser upp kalcium 
vilket skapar små ”trappsteg”, som 
utmärker sig för att vara där när golvet 
kommer i kontakt med väta. 

Golvet sköljs av och PH-värdet återställs.

Medlet är testat och skadar varken 
stenen eller fogarna. Vi utför alltid tester 
på golvet innan för att visa effekten och 
för att garantera kunden att det inte 
kommer skada eller ändra utseende 
på ytan.

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI PROVPLATTA ELLER BEHANDLING
Kontakta oss idag på 010-130 70 80 eller info@safestep.se

Hur fungerar det?

EXPERT PÅ 
HALKSKYDD OCH 
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