
Safestep Epoxigolv Antislip - Heavy Duty 
- Apppliceringsanvisning 

 
VIKTIGT: Applicera inte om det inom 24h från appliceringstillfället väntas nederbörd, frost eller 
extrem hetta. Applicera heller inte i direkt solljus, om temperaturen sjunker under 10 °C eller 
överstiger 30 °C. 
  
Förberedelser: 
 

1. Se till att underlaget är fritt från lösa partiklar, olja och andra föroreningar. Använd borste 
och avfettning. Sandpappra vid behov. 

2. Vi rekommenderar att förbehandla/grunda underlaget med Safestep Epoxiprimer  för 
bästa möjliga resultat. VIKTIGT: Väldigt porösa underlag, samt underlag som är väldigt 
absorberande, måste  förbehandlas – annars fäster inte produkten. 

3. Blanda stegvis i härdaren (märkt Hardener) i epoxihartsen (märkt Grey eller Light Grey) 
– blanda noggrant! Vi rekommenderar starkt att använda en elektrisk borrvisp. 

4. VIKTIGT: Aluminiumkornen (märkt Aluminium Oxide fine/medium/coarse) ska inte 
blandas i med de andra två komponenterna!  

 
Applicering: 
 

1. Applicera produkten på underlaget och fördela jämnt med en roller eller pensel. 
2. Aluminiumkornen (märkt Aluminium Oxide fine/medium/coarse) sprids ut över 

beläggningen, så jämnt som möjligt för ett jämnt halkskydd. Vi rekommenderar starkt att 
använda Safestep Kornfördelare för att få ett så jämnt resultat som möjligt. 

3. För ett starkare resultat kan, vilket vi starkt rekommenderar, ett tunt lager av 
beläggningen appliceras ovanpå aluminiumkornen. Viktigt: Gäller ej fint korn!  

4. Processtiden varierar beroende på temperatur, mellan 15-30 minuter. Processtiden blir 
kortare ju kallare det är. 

 
Rengöring: 
 

1. Verktyg som används vid applicering ska tvättas rent med lacknafta direkt efter 
användning. 

 
Underhåll: 
 

1. Beläggningen kan enkelt underhållas och rengöras med bara en borste eller 
dammsugare. Beläggningen kan dock rengöras med vatten och mildare 
rengöringsmedel för att få bort svår smuts. Textilier rekommenderas inte att användas 
för rengöring. 

2. VIKTIGT: Använd inte ångstädare på beläggningen. Detsamma gäller vatten som 
överstiger 60 C°. 

För mer info, kontakta oss på info@safestep.se eller ring oss på 101 130 70 80  


