
Anti - Alunecare 
Pentru suprafețe industriale 

Anti - Alunecare 
Regulament

Odată ce tratamentul este realizat, 
suprafata tratată este în concordanță cu 
legile urmatoare: Directiva Europeană 
89/654/CEE, in ceea ce privește cerințele 
minime de securitate si sănătate la locul de 
muncă indică faptul că suprafețele trebuie 
să fie Anti-Alunecoase.  
Sănătate si siguranța la locul de muncă 
31/1995, angajatorii  
trebuie să asigure angajaților și celorlalte 
persoane care pot fi afectate în mod direct 
(vizitatori, publicul larg, clienti etc) că sunt 
primiti într-un mediu sigur și că sănătatea 
lor nu este afectată. Însemnând că 
alunecarea sau posibile accidente de acest 
fel nu vor avea loc. Tratatul European 
pentru Sigurantă (Federația de Salvare a 
vieții internaționale din Europa) in ceea ce 
privește piscinele; un finisaj rezistent la 
alunecare si abraziv trebuie să fie existent 
pe pereții laterali ai piscinei acoperite cât si 
in cazul celor descoperite in aer liber ,pe 
plajă, sau din oricare alte locuri unde există 
zone cu apă.  

Anti - Alunecare 
Tratamentul pe o suprafață 

industrială  

Persoane in varstă sau oricine poate folosi 
suprafața industrială intr-un mod sigur fara 
a aluneca.  
 In plus, preveniți transmiterea bolilor 
cauzate de bacterii din covorașele de baie 
sau din adezivele folosite care adesea 
devin urât mirositoare.  

Mod de utilizare :  
1. Curățaţi suprafața  
2. Aplicați produsul pulverizând intr-un 
 mod omogen pe suprafață  
3. Așteptați conform listei apoi clatiti cu 
 apă din abundență  
4. Uscați suprafața industrială  
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Orice suprafaţă alunecoasă care poate 
provoca căderi va deveni sigură, anti-
alunecoasă și conformă cu legile și 
reglementările în vigoare. Pune capăt 
accidentelor prin cădere, rănire, concediilor 
medicale si recuperărilor . 

  
ANTI-ALUNECARE SOLUȚII  

CERTIFICAT SI OMOLOGAT  

Titanul este un material gri-inchis care este 
mai ușor decât oțelul, în același timp el fiind 
mult mai greu. În condiții extreme are viață 
lunga. Titanul este un material biocompatibil 
şi cǎntăreste mult mai puțin. Tehnologia 
modernǎ este atrasă de proprietǎțile sale, 
nu este de mirare ca este unul din cele mai 
dorite materii  
prime . 

Anti - Alunecare 
Accidente prin alunecare: o 

Problemă socială

Accidentele prin alunecare sunt în acest 
moment o serioasǎ problemă socială, și a 
6-a cauză principală a decesului in UE. 
Din fericire, drepturile si reglementările in 
vigoare cresc într-un mod strict, ajutând să 
reducă dramatic numărul căderilor în țara 
noastră.  

Anti - Alunecare 
Soluția 

Anti - Alunecare 
Tratamentul 

Este un produs non-abraziv formulat cu 
ajutorul dioxidului de titan, unde este 
injectat în partea de sus a suprafeței 
alunecoase, astfel creând un strat omogen 
de molecule de dioxid de titan , 
transformând suprafața unde produsul a 
fost aplicat într-o suprafață anti-alunecoasă.  

- Nu afectează strălucirea, culoarea sau 
textura  

- Un produs non rezidual  

- Valori bune <1 in testele microbiologice si 
bacteriologice  

- Produsul nu este considerat periculos 

- Nu este inflamabil 

- Conform cu legislația în vigoare privind 
biodegradabilitatea si  
reglementărilor tehnice sanitare  


