GEBRUIKSAANWIJZING
BETERGRIP© ANTISLIP
BGRIP20200512
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Reinigen
Reinig de ondergrond zorgvuldig met water en maak het vervolgens goed droog.
Ontvetten
Neem het doekje en de ontvetter uit de verpakking en ontvet daarmee de
ondergrond. Droog daarna de ondergrond m.b.v. een schone doek of keukenpapier.
Afplakken
Met het meegeleverde afplaktape kunt u nu het aan te brengen oppervlak afplakken.
Dit kan op verschillende manieren. Onderaan de gebruiksaanwijzing vindt u enkele
voorbeelden.
Mengen
Pak nu het meegeleverde potje (comp. 1) en het bruine flesje (comp. 2).
Open het potje en schenk het bruine flesje leeg in het blikje. Roer vervolgens alles 1
minuut heel goed door elkaar met het meegeleverde houten roerstaafje.
Aanbrengen
Giet het mengsel in het meegeleverde verfbakje en breng het m.b.v. het
meegeleverde verf-rollertje de antislip gelijkmatig aan op het oppervlak (punt 3)
Klaar!
Verwijder tot slot het afplaktape en laat alles minimaal 24 uur drogen. Na 24 uur is
het oppervlak weer te gebruiken.

De ruimte dient goed geventileerd te worden!
Voorbeelden oppervlak afplakken
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Cleaning
Clean the surface thoroughly with water and wipe it dry properly.
Decreasing
Remove the cloth and degreaser from the packaging and degreases the surface. Then
dry the substrate using a clean cloth or paper towel.
Masking
With the included adhesive tape, you can now masking the surface. This can be done
in different ways. Down the manual you will find some examples.
Mix
Now take the included can (comp. 1) and the brown bottle (comp. 2).
Open the can and empty the brown bottle into the can. Then use the enclosed 		
wooden stick to stir for 1 minute very well with the components.
Application
Put the mixture into the paint tray and apply it with the supplied paint roller evenly on
the surface (point 3)
Ready!
Finally, remove the adhesive tape and let it dry for at least 24 hours. After 24 hours,
the surface is ready to be used again.

The room should be well ventilated!
Examples of masking
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