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R11 Antislip Add 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 26.09.2017 

1 POPIS PRODUKTU 

 Přísada na bázi keramiky pro zajištění struktury u Dr. Schutz 2K-laků a eukula laků strato. Díky této struktuře bude 
významně zvýšena protiskluznost povrchu.  

- Přes silnou strukturu je díky kulaté formě zrna redukováno znečištění povrchu. 
- Protiskluzná skupina C pro mokré prostroy dle DIN 51097. 

- Protiskluzná třída R11 při použití s laky Dr. Schutz a eukula 2K-laky strato (viz. seznam u produktu na 
webových stránkách). 

- Pouze  pro profesionální použití.  
- Neobsahuje VOC. 
- abZ-Nr. Z-157.20-69, na emise testovaný stavební produkt dle AgBB. 

 
 

 Dr. Schutz PU Siegel + R11 Antislip Add, testováno dle BS 7976-2, splňuje požadavky směrnice pro úrazy 
uklouznutím při suchých podmínkách a také při polití vodou, doporučeno od UK Slip Resistance Group. 
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pracovní prostory a mokré prostory, které mají být lakovány některým produktem Dr. Schutz nebo eukula a jsou 
zde zvýšené požadavky na bezpečnost a protiskluznost povrchu.  
Podmíněně doporučené použití na strukturovaných podlahovinách (*). 

 Dbát také na všechna doporučení v návodech na ošetřování a čištění, které najdete na www.dema-dekor.cz. 
 

3 POUŽITÍ 

 Společně s Dr. Schutz PU Siegel nebo PU Anticolor mat jako dvouvrstvý systém: 
Povrch podlahy musí být připraven tak, jak je popsáno v technickém listu laku. R11 Antislip Add přidat do laku v 
poměru 12,5:1 (8% do lakové směsi) podle hmotnosti laku a velmi důkladně zamíchat. Poté přidat Tvrdidlo M 
(Crosslinker M) a opět důkladně zamíchat. Směs stejnoměrně a dokonale rozválečkovat po povrchu lakovacím 
válečkem Dr. Schutz Aquatop v celkovém množství cca 50 ml/m2 tak, aby se na povrchu netvořily shluky přísady. 
Během aplikace dbát také na stejnoměrné rozmíchání R11 Antislip Add v lakovací nádobě. Po zaschnutí, ne ovšem 
déle než po 12 hodinách, aplikovat druhý nátěr cca 50 ml/m2 laku již bez R11 Antislip Add přísady! 

 Upozornění: 
- Podklad musí být odborně připraven pro aplikaci. Musí být zbaven všech ochranných   nátěrů, musí být 

čistý, suchý, bez zbytků oleje, vosku nebo prachu. Dbát na všechny pokyny v technické informaci 
„Základní čištění a příprava povrchů“. 

- Při použití do parketového laku strato pracovat stejně tak ve dvou vrstvách, jak je popsáno výše, ale v 
obvyklých dávkách laku. 

 

4 SPOTŘEBA 

 ca. 4 g/m².  
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5 DOBA SCHNUTÍ 

 Platí doby schnutí popsané v technickém listu konkrétního  laku. 
 

  

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ 

 Po dokonalém vytvrdnutí nátěru používat pro běžné čištění Dr. Schutz PU čistič. Vzhledem k drsné struktuře 
povrchu je nutné počítat s většími nároky na běžné čištění.  
Silné zatížení a intenzivnější metody denního čištění mohou vést k opotřebení a odbudování protiskluzného 
efektu. Opotřebení, poškrábání nebo zabarvování povrchu může vyvolat potřebu lokální nebo celoplošné sanace 
ochranného filmu. Při sanaci doporučujeme vždy ošetřit celou uzavřenou plochu. 
Konvenční ošetřování vrstvotvornými akrylátovými disperzemi se nedoporučuje, neboť tím dojde k porušení 
protiskluzných vlastností.  
 

7 SKLADOVÁNÍ 

 Skladovat v chladu a suchu. Neomezená použitelnost při skladování v originálně uzavřené nádobě. Nátěrové 
hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.  

  

8 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: Keramický prášek. 
voc (g/l) 0  
ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů.  
CLP: žádné označení nutné.  
Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru. 

  

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 - (*) Kontaktujte v tomto případě naše technické poradenství. 
- Přísadu doporučujeme používat především do matných verzí laku, neboť při lesklých variantách může být 

více viditelná případná nehomogennost naaplikované směsi. Principielně je ovšem použití možné do 
všech optických variant laku.  

  

10 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 obdrží prováděcí firma na vyžádání. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-
schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  

http://www.dr-schutz.cz/
http://www.dr-schutz.cz/
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Výroba · Vývoj · Logistika 

Dr. Schutz GmbH 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16  
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com 
 

Výhradní partner pro ČR a SR 

floorcolor s.r.o. 
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +420 / 515 227 272 
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz  
 

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu 
techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržováním stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na 
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní 
odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. 
Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být 
dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze 
svoji platnost. 
 

http://www.dr-schutz.com/
mailto:info@floorcolor.cz
http://www.floorcolor.cz/

