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Marken der 

1 POPIS PRODUKTU 

 Protiskluzná přísada pro tvorbu struktury a tím zvýšení protiskluznosti povrchu. 
- Pro Dr. Schutz 2K-PU nátěry na vodní bázi a eukula laky strato v poslední vrstvě Topcoat. 
- Tekutý preparát pro jednoduché použití. 
- Efektivní výsledek. 
- Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. 
- Neobsahuje VOC. 

 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Kombinovatelná se všemi Dr. Schutz 2K-PU nátěry a všemi eukula laky strato na všech površích tak, jak je 
popsáno v technickém listu konkrétního  laku. Dr. Schutz R10 Antislip Add se přidává pouze do posledního nátěru 
laku.   

 Dbát také na naše návody, doporučení a objektově specifické stavby nátěrů na  www.dema-dekor.cz. 
 

3 POUŽITÍ 

 Dobře protřepat! R10 Antislip Add vmíchat důkladně a stejnoměrně do nádoby s lakem v poměru 1:10. Teprve 
poté přidat příslušné tvrdidlo a vmíchat do směsi. Finální vrstvu laku nanést v množství 50 ml/m2.   

 Upozornění: 
- Použití přísady do spodních vrstev laku neovlivní funkčnost nátěrů, nebude mít ovšem také vůbec žádný 

vliv na výsledný protiskluz. 
- Předem připravenou směs laku a přísady R10 Antislip Add po případné delší době skladování před 

použitím opět důkladně promíchat!  
 

4 SPOTŘEBA 

 5 g/m² (orientačně: 100 m²/0,5 l) při jednom nátěru laku v množství 50 ml/m² a přidání přísady v poměru 1:10. 

  

5 SKLADOVÁNÍ 

 Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby při skladování v 
originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí. 

  

6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek:  voda, polyakrylát, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on a 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. 
pH 7,5 
voc (g/l): ˂1 (ISO 11890) 
ADR/RID: žádná nebezpečí.  
CLP: žádné označení nutné.  
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Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat 
mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru. 

  

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

  

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-
dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  

 

Dr. Schutz Group® – We care about floors! 

                                                       
Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní dovozce pro Českou republiku 
CC-Dr. Schutz GmbH       DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf    Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16      Telefon:   +420 / 515 227 272 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26      Fax:  +420 / 515 260 423 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com     office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, 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. 
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