
 

Beschermers 

SAFE FLOOR 
Antislip product op waterbasis voor zuurbestendige 
steensoorten zoals keramiek, kwarts en graniet. 

 

SAFE FLOOR, een antislip product op waterbasis. Speciaal ontwikkeld om de grip op te gladde 
oppervlakken te vergroten. Safe Floor is geschikt voor zuurbestendige oppervlakken zoals 
keramiek, graniet en kwarts.  

 
SAFE FLOOR is een uniek product dat direct effect heeft op het oppervlak waarop het product 
wordt toegepast. Er ontstaat een micro-erosie die onzichtbaar is voor het blote oog. Deze 
micro-erosie zorgt ervoor dat, vooral bij natte vloeren, gladheid wordt gereduceerd. Hierdoor 
wordt de kans op uitglijden sterk verminderd bij het belopen van het oppervlak, zowel met 
schoeisel als blote voeten. 

 

Het product is eenvoudig toe te passen en na de behandeling met SAFE FLOOR, zal de vloer 
geen bijzonder onderhoud nodig hebben om de antislip werking te behouden. 

 
Wanneer het product volgens de instructies en met de juiste inwerktijd wordt toegepast, zal SAFE 
FLOOR de kleur van de meeste steensoorten niet of nauwelijks veranderen. 

 
EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN 

• Product op waterbasis 
• Geeft het oppervlak uitstekende antislip eigenschappen 
• Snel en eenvoudig toepasbaar 
• Direct resultaat 
• Vormt geen film op het oppervlak en laat geen resten achter 
• Extreem duurzame behandeling 
• Geen bijzonder onderhoud noodzakelijk 

 

GEBRUIK 
Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. 
Geschikt voor gebruik op: kwarts-hars agglomeraten, basalt, verglaasd keramiek, onverglaasd 
keramiek, klinkers, graniet. 

 

VERBRUIK 
10-15 m2/l afhankelijk van de absorptie van het te behandelen oppervlak. 

 

BENODIGDE MATERIALEN 
Kwast, inwashoes, roller, vlakmop, spray 
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Beschermers 

SAFE FLOOR – Antislip product op waterbasis voor zuurbestendige 

steensoorten zoals keramiek, kwarts en graniet. 

 
 

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING 
Voorbereiden en reinigen van het oppervlak 
1. Zorgvuldig het oppervlak schoonmaken, zodanig dat er geen stof of vuil meer aanwezig is 
2. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak. Zorg voor een zo droog mogelijk oppervlak 
3. Breng het product aan tijdens koele weersomstandigheden 
4. Safe Floor niet toepassen wanneer het oppervlak is blootgesteld aan direct zonlicht 
5. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd 
6. Verwijder alle bestaande behandelingen die op het te behandelen oppervlak aanwezig zijn, 
zoals een waslaag; voor een maximaal resultaat is het belangrijk dat Safe Floor direct in contact 
komt met het materiaal dat antislip gemaakt moet worden. 

 

Toepassing 
Gezien er vele verschillende materialen zijn die mogelijk een antislip behandeling nodig hebben 
(verschil in samenstelling, kleur, weerstand en hardheid) is het zeer belangrijk om vooraf een 
test te maken. Dit om het de juiste inwerktijd, kleurechtheid, de geschiktheid van het materiaal 
en het resultaat vooraf te kunnen bepalen.  

 

Maak vooraf een test op een niet verlegd stuk van het materiaal of op een onopvallende plaats.  
 

De beste inwerktijd is gemiddeld tussen 15 en 60 minuten. Dit is puur een richtlijn en kan 
worden gebruikt als handleiding bij het uitvoeren van de test op het niet verlegde materiaal of 
op een onopvallende plaats. 

 
Om na de toepassing van het product de kwaliteit van de antislip te kunnen beoordelen moet, 
na de behandeling, het oppervlak goed worden gespoeld met schoon water. Wanneer er resten 
van het product achterblijven, kan dit een verkeerd beeld geven van het resultaat. Beoordeel 
de antislip waarde op een vochtige/natte tegel. 

 

Volg onderstaande (eenvoudige maar belangrijke) aanwijzingen op, om het resultaat goed te kunnen 
beoordelen: 
 

- Beoordeel het oppervlak in natte toestand 
- Druk stevig met de vingertoppen op het oppervlak naar beneden om het gewicht van 

een lopend persoon na te bootsen.  
- Vergelijk het behandelde en onbehandelde oppervlak met elkaar om een goed beeld te 

krijgen van het verschil in grip. 
 

6. Safe Floor wordt onverdund toegepast. Breng een gelijkmatige, ruime laag aan met de 
gekozen benodigde materialen. Zorg ervoor dat het gehele te behandelen oppervlak met een 
gelijkmatige laag is bedekt. 

 
7. Laat het product, gedurende de vooraf bepaalde inwerktijd, inweken. Gedurende de 
inwerktijd is het belangrijk dat het oppervlak gelijkmatig nat blijft met een laag van het product. 
Bij indrogen gedurende de inwerktijd, voegt u meer Safe Floor toe.  

 

8. Na de inwerktijd (die met de test bepaald is) verwijdert u al het residu van het Safe Floor. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur een waterzuiger en spoel direct na met een zeer ruime 
hoeveelheid schoon water. 
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Beschermers 

SAFE FLOOR - Antislip product op waterbasis voor zuurbestendige 

steensoorten zoals keramiek, kwarts en graniet. 

 
Droogtijd 
Nadat het residu volledig van het oppervlak is verwijderd en de vloer goed is 
nagespoeld met helder water, is er verder geen actie meer nodig.  

 

Ingebruikname 
Nadat het residu volledig is verwijderd met water, kan het oppervlak direct weer in gebruik 
worden genomen. 

 
AANVULLENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 
Na de behandeling met Safe Floor, onderhoud u de vloer met het meest geschikte product van 
Faber, zoals Faber VLOERONDERHOUD of Faber ONDERHOUD NATUURSTEEN, afhankelijk van 
de karaktereigenschappen van het oppervlak.  

 
INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN 

– Het product wordt in pure vorm toegepast 
– Niet toepassen op kalkhoudende materialen zoals marmer, kalksteen of travertin 
– Het product niet aanbrengen op een nat oppervlak 
– Breng het product niet aan op hete oppervlakken 
– Niet aanbrengen op oppervlakken die blootgesteld zijn aan direct zonlicht 
– Breng het product aan op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +30°C 
– Bij gebruik op nieuw tegel- en voegwerk, wacht totdat de vloer droog is en de voeg 

volledig is uitgehard 
– Voordat het product op het hele oppervlak wordt aangebracht, maakt u een test op een 

klein en onopvallend deel of losse tegel om o.a. de geschiktheid van het product te testen 
 

REINIGEN VAN MATERIALEN 
Na de toepassing kunnen de materialen worden schoongemaakt met water. 

 

VEILIGHEID 
Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en 
volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op. 

 

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE 

Vorm: Vloeibaar 
Kleur: Amber 
Geur: Citrus 
pH: 1,5 ± 0,5 
Soortgelijk gewicht bij 20°C 1035 ± 5 g/l 

 

OPSLAG 
Bewaar op een koele en droge plaats in een goed afgesloten verpakking. 

 

HOUDBAARHEID 
24 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats. 
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BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT 
Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken,  
zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer. 

 

VERPAKKING 
- 1 l fles - 12 flessen per doos 
- 5 l can – 4 cans per doos 

 
IDENTIFICATIE VAN GEVAREN 

 

 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 
P264 Handen grondig wassen na gebruik. 
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ 

oogbescherming/gelaatsbescherming. 
P303+P361+P353 P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET HUID (of het haar): alle 

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water 
spoelen/douchen. 

P363 Was kleding waar het product opgekomen is voor opnieuw dragen. 
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versie 2.0 – 01/09/2016 
 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het  
gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om  
de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.  

 
De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel  
onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor  
het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en  
suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de  
voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst  
Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties 

 
FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D’OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY 

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com 

 
Pagina 4 van 4 

about:blank
mailto:info@faberchimica.com

