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Plus
ANTI SLIP ŚRODEK DO MOCOWANIA WYKŁADZIN TEKSTYLNYCH W PŁYTKACH 

     

WŁAŚCIWOŚCI 
  
 bezrozpuszczalnikowy 
 wydajny 
 nadaje się pod fotele na rolkach wg                             

DIN EN 12529 
 EMICODE EC1. GISCODE D1 

 na chłonne i niechłonne podłoża 
 nadaje się na ogrzewanie podłogowe 
 po zamocowaniu można prać odpowiednim szamponem 

wykładzinę podłogową wg RAL 991 A2 

 
 

 

 

   

ZASTOSOWANIE 
  
 
 

- do mocowania stabilnych wymiarowo płytek tekstylnych ze spodem  
   winylowym, bitumicznym lub powlekanych ciężką powłoką PUR 
-  do mocowania przewodzących ładunki elektryczne płytek dywanowych 
   w kompozycji ze środkiem  841 EC  
-  nadaje się do mocowania luźno montowanych podłogowych płytek  
   tekstylnych zgodnie z zaleceniami producenta 
 - na równe, stabilne chłonne i nie chłonne podłoża, takie jak: jastrychy,  
   podłoża drewniane, metal oraz starych, równych, stabilnie leżących 
   wykładzinach podłogowych 
 - na podłogach podniesionych 
 - nie nadaje się do mocowania płytek dekoracyjnych LVT ! 

 

DANE TECHNICZNE 
 

Baza surowcowa  dyspersja poliakrylowa 

Kolor  jasno-beżowy 

Masa właściwa  ok. 1,02 g/cm³ 

Konsystencja  lekko lepka 

Czyszczenie świeżych 
zabrudzeń 

 czystą wodą 

Warunki stosowania 

 

 min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia,  

35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65% 

Sposób nakładania  wałek moherowy 11 mm,   

Zużycie  ok. 100 - 150 g/m² uzależnione od podłoża 



541 
Eurofix Anti Slip 
 

 

Forbo Eurocol Deutschland GmbH 
August-Röbling-Straße 2  
99091 Erfurt, Germany 

Phone +49 361 7 30 41 0 
Fax       +49 361 7 30 41 90 
info.eurocol.de@forbo.com 
www.forbo-eurocol.de 

Geschäftsführer; Dr.rer.nat. Stefan 
Vollmuth, Jochen Schwemmle, 
Handelsregister HRB 100351 Jena (D) 
Ust.-IdNr. DE 811 178 280 

 

 

Czas odparowywania   ok. 60 minut, na niechłonne podłoża może ulec wydłużeniu, pełne wiązanie po ok. 24 godzinach 

Data ważności  ok. 15 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach   

Magazynowanie  w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp.5 - 30 °C  

Odporność na przemrożenia  nie odporny 

Oznaczenie wg GHS(BHP)  nie dotyczy, nie palny 

Środowisko-BHP 

 

 GISCODE:  

EMICODE:                                     

DGNB: 

LEED: 

Zawiera: 

D1  

EC1 

VOC 0 %, poziom jakości:/quality level: 4  

VOC 0 g/l, meets/spełnia IQE 4.1 

1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3 i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3: 1) [EG nr. 247-500-7].  

Może powodować reakcje alergiczne, (EG nr 220-239-6) (3:1) 

Informacje dla alergików:+49361 730410 

PODŁOŻE 
 
 Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pękanie, suche, bez pęknięć i rys, nie zatłuszczone, nie zakurzone. Warstwy 

osłabiające przyczepność kleju do podłoża należy mechanicznie usunąć. 
 W przypadku stwierdzenia wad podłożą należy je zgłosić w formie pisemnej. 
 W przypadku montażu na podłogach podniesionych należy usunąć wszelkie warstwy mogące zmniejszać przyczepność kleju 

antypoślizgowego 
 Unikać wypływania kleju poprzez fugi na podłogach podnoszonych. 
 Ubytki w podłożu należy uzupełnić odpowiednimi masami naprawczymi np. Europlan Silicat 913. 
 Do wylewania zalecamy stosowanie odpowiednich mas szpachlowych oraz środków gruntujących Forbo Eurocol. 

SPOSÓB UŻYCIA 
 
 541 Anti Slip nanieść przy pomocy wałka z microfazy (włos 11 mm) równomiernie na podłoże 
 W przypadku montażu na podłogach podniesionych uważąć aby płyn 541 nie spływał poprzez fugi podłogi. 
 W przypadku dużej chłonności podłoża, należy nałożyć plyn powtórnie lub wczesniej zgaruntować podłoże odpowiednim 

środkiem gruntującym.  
 Płytki dywanowe układać dopiero na wyschniętej (przeźroczystej) warstwie naniesionego środka. 
        W przypadku ułożenia płytek dywanowych na wilgotnej warstwie 541 Anti Slip może dojść do ich przyklejenia, 
       a następnie mogą wystąpić trudności z ich zdejmowaniem.  
       W celu uzyskania przewodnictwa ładunków elektrycznych układanych płytek dywanowych, należy 100 cz. wag.  
       541 AntiRutsch NV zmieszać z 3,5 cz. wag. środka 841 EC to znaczy - jedno wiadro 10 kg 541 z jednym wiadrem 3,5 kg        
       841 EC. Uzyskaną mieszaninę ujednolicić przy użyciu mieszadła mechanicznego i nanosić na podłoże, możliwie do 
       całkowitego zużycia.  Po okresie przechowywania należy mieszaninę powtórnie dokładnie wymieszać. W celu  
       uziemienia należy co 30 m² rozmieścić taśmę miedzianą 801 Eurostrip EC dla wyrównania potencjału. 
 Czas odparowania płynu 541 zależy od temperatury pomieszczenia, wilgotności względnej oraz ilości użytego płynu.  
 Po prawidłowym montażu płyt tekstylnych można je parokrotnie podnosić i znów  układać.  
 Należy unikać kurzu oraz zabrudzeń płynu, gdyż zmniejsza to przyczepność układanych płyt tekstylnych.  
 Unikać podnoszenia płyt tekstylnych, łapiąc za ich narożniki, aby nie powodować ich odkształceń.  

UWAGI 
 
 Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów ! 
 Nie gwarantujemy, że przy ponownym podnoszeniu płytek nie wystąpia miejsce przyklejone do podloża. 
 W przypadku montażu na starych wykładzinach nie można wykłuczyć wystąpienia odbarwień. 
 Usuwanie kleju antyposlizgowego 541 z podłoża(np.starcych wykładzin) może spowodować jego uszkodzenie. 
 Aklimatyzować wykładziny w pomieszczeniu przeznaczonym do ich montowania. 
 EMICODE – więcej informacji na: www.emicode.com 
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OPAKOWANIE 
 
10 kg – paleta 44 szt., jednorazowe wiaderko  

INFOMACJE DODATKOWE 
 
Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga  każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie 
ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu.  Zakładamy znajomość 
oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na 
doświadczeniach  laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na 
różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy 
odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy 
przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. 
Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.  
Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie klejenia oraz schnięcia kleju odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania 
przeciągów. Unikać w trakcie klejenia spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie 
przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu sie do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi 
przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. 
Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, 
uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania 
różnorodnych warunków Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. 
Przestrzegać aktualnych kart technicznych i bezpieczeństwa produktu ! 
 
Stan, dnia 2022-03-16 
 

 

NOTATKI 

 


