
ANTISLIP DISPERSIE VOOR  
TAPIJTTEGELS EN VINYL

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen  
aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig 
en vrij van oplosmiddelen te zijn. Na mechanische voorbehandeling zoals 
schuren en stofzuigen, de ondergrond voorbehandelen met daarvoor 
geschikte voorstrijk- en egaliseermiddelen zodat deze legklaar is.  
Gladde, oude bekledingen en metalen oppervlakken grondig reinigen.

VERWERKING
Co-pro Universele Antisliplijm in een rechthoekige verdeelemmer gieten. 
De fijne schuimroller indopen en overtollig product afrollen langs de 
ribbels in de verdeelemmer. Een gelijkmatige en dekkende film op de 
ondergrond aanbrengen. Als de ondergrond uit verhoogde vloerelementen 
bestaat, moet voorkomen worden dat de naden tussen de elementen 
vollopen met het product. De wachttijd in acht nemen alvorens de 
tapijttegels in te leggen. Met de vinger controleren of de ansliplaag 
droog is. Bij stevige aanraking met de vinger mag er geen overdracht 
plaatsvinden van de antislip op de vinger. Als de tapijttegels te vroeg 
worden ingelegd, ontstaat een dusdanige hechting, dat de tegels niet meer 
opneembaar zijn.
Ook te gebruiken als fixeermiddel voor ondervloeren wanneer die meer 
permanent geplaatst dienen te worden.

CO-PRO UNIVERSELE 
ANTISLIPLIJM

ALLES VOOR JE  VLOER!

Scan deze QR 
voor meer info.

Productvoordelen

• Oplosmiddelvrij, zeer emissie-arm

• Korte wachttijd

• Na installatie direct belastbaar

• Geschikt voor vloerverwarming

Artikelnummer 
4896952111

8 717003 325802

TOEPASSING:
Co-pro Universele Antisliplijm is een kant en 
klare, zeer emissie-arme oplosmiddelvrije 
dispersievloeistof.
Geschikt voor tapijttegels die weer opneembaar 
moeten worden gelegd, met een bitumen- of 
verzwaarde viltrug.

Co-pro Universele Antisliplijm kan worden 
gebruikt op alle legklare ondergronden, zoals 
dekvloeren, multiplex of bestaande bekledingen 
(PVC, vinyl, linoleum en plavuizen vloeren).



TECHNISCHE INFORMATIE 
Verpakking:                  jerrycan 10 kg
Houdbaarheid:   in gesloten verpakking ca. 12 maanden 

houdbaar, koel en droog bewaren
Kleur:  roze
Verbruik:   afhankelijk van de ondergrond en de rug van de 

tapijttegel 50 - 150 g/m²

Wachttijd*: minimaal 30 minuten
Verwerkingstijd*: ca. 24 uur

Belastbaar:  direct
Bestendigheid:     zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 

Temperatuurbestendigheid: -    na uitharding tot +50°C, geschikt voor 
ondervloeren met vloerverwarming

 -  tijdens transport +5°C tot +50°C
 - tijdens opslag +10°C tot +30°C

*  De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische 
omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische 
omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

BELANGRIJK
Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur 
hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de 
relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde 
droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere 
klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge 
ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
Indien zich eventueel vel van opgedroogde lijm heeft gevormd, deze 
verwijderen en niet er doorheen roeren.
Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk 
gebruiken.
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Verse vlekken fixeermiddel direct proberen te verwijderen met water.

PRODUCTVEILIGHEID
Co-pro Universele Antisliplijm is oplosmiddelvrij. Er is op de middellange of 
lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige 
organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Niettemin 
dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor 
voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit 
product moet worden vermeden. In geval van contact met de ogen of de huid 
onmiddellijk afspoelen met veel water. 
Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING
Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle 
alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als 
bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval. 

ALLES VOOR JE  VLOER!


