
Csúszásgátló szalag felhelyezési útmutató 
 

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet, szükség esetén zsírtalanítsa a megfelelő tapadás 
érdekében. Makacs szennyeződés esetén javasoljuk, hogy alkalmazzon felülettisztítót, 
amely nem hagy maga után zsíros nyomot. 

2. Mivel a szalagok öntapadósak, önmagukban használhatóak. Porózus, vagy egyenetlen 
felületek esetén azonban azt javasoljuk, hogy használjon felszínsimítót (tapadóhíd 
képző primer), amely ecsettel felkenve ideális tapadó felületet képez. Körülbelül 3-5 
perc szikkadás után a megkent felületre felhelyezhető a szalag. 

3. A szalag felhelyezésénél a fokozatosan húzza le a védőfóliát, és simítsa a felületre. 
Lépcsőkön érdemes a szalagot a lépcső szélétől 20-30 mm-re elhelyezni, hogy a szegély 
ne gyűrődjön fel a mechanikai hatások miatt. Lépcsőre történő felhelyezéskor a 25 mm 
széles szalag esetén két csíkot javasolt felragasztani a hatékony csúszásmentesítés 
végett.  

4. A kedvezőbb tapadás érdekében célszerű gumihengerrel a szalagot erősen a felszínhez 
nyomni, hogy ne maradjon légbuborék a szalag alatt. 

5. Amennyiben kültéren, csapadéknak, nagy átmenő forgalomnak kitett területen kívánja 
a szalagjainkat alkalmazni, javasoljuk, hogy használjon szegélyragasztót, amely növeli 
a termék élettartamát. Felhelyezés után a burkolat és a szalag szélének találkozásánál 
vékonyan körbe kell húzni a szegélyragasztóval, mellyel a szalag és a padló között egy 
remek vízzáró réteg képezhető, és ilyen módon megelőzi, hogy szennyeződés, vagy víz 
menjen a szalag alá és felemelkedjenek a szélei. 

 
Figyelem!  
 

• Minimális hőmérséklet a felhelyezéskor: 6C (finom felületű csúszásgátlóknál 10C). A 
felületet hőlégfúvóval fel lehet melegíteni. Hidegben a szalagokat a felhelyezés előtt 
szobahőmérsékleten, vagy dobozban tárolja. 

 
• Ne használjon túl sokat a szegélyragasztóból! Ne kenje a szalagok alá, sem a felületre 

csak az csúszásgátló szalag szélei mentén alkalmazza egy vékony csíkban. Ügyeljen 
arra, hogy a szalag felületére ne kerüljön szegélyragasztóból.  

 
• Amennyiben járólapon alkalmazza a csúszásgátló szalagot, a fugák mentén érdemes 

megvágni azt. A szalag megvágásával megelőzheti, hogy a burkolatok találkozásánál 
víz, vagy szennyeződés menjen alá. 

 
Csúszásgátló szalag karbantartása: 
 

1. A csúszásgátlót sörtés kefével érdemes rendszeresen takarítani, hogy ne keletkezzen 
rajta olyan szennyeződés, amely eltömíti a csúszásgátló szemcséket. 

2. Javasoljuk, hogy időnként mossa át tisztítószerrel, majd öblítse le a terméket, hogy ne 
legyen sem a szalagon, sem körülötte lerakódott zsiradék vagy szennyeződés.  


