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מקומות רבים נוספים GUARANTEED FOR A LONG TIME *

אחריות לכל החיים*

“לכל דרכי החיים”

הטיפול למניעת החלקה לשימוש תעשייתי, המבוצע באמצעות 

Grip Magic Tile n Stone, י מתקין מוסמך “כאשר הוא מיושם ע

Gripשל   Magic מגובה באחריות המספקת התנגדות להחלקה ,

בהתאם לתקן הבינלאומי לבדיקה במצב משטח רטוב, באופן 

י מי “קבוע לכל אורך חיי האריח*. זאת, כאשר נבדק ואושר ע 

שהוסמך לכך באחת מארבע השיטות שלהלן:

Tortusמכשיר 

ASTMפ תקן  “מתאים לרצפות ע -מטוטלת בריטית    E 303

ENותקן  המטוטלת מומלצת במיוחד לבדיקת  התנגדות .13036-4

.להחלקה

SlipAlertמכשיר 

) עד לרמה של COFהבודק מקדם חיכוך ( BOT-3000מכשיר 

ANSIפ תקן “. ניתן לבדוק עם מכשיר זה ע1.00 B101.1 מקדם)

.(מקדם חיכוך דינמי)B101.3פ תקן “חיכוך סטטי) וכן ע
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החלקה ונפילות אינן דבר מצחיק...קבל את הטיפול היחיד שעובד !

רצפות מחליקות מטופלות מהר

הטיפול להתנגדות להחלקה לאריחים ואבן.

Gripאנו גאים להציע את   Magic תהליך טיפול מעולה כנגד החלקה לכל רצפות אריחים ואבן. זהו אכן תהליך בלתי רגיל אשר מתקן באופן תמידי, בלתי נראה לעין ובמהירות –

Gripבשטחים פנימיים וחיצוניים. —משטחים מחליקים של אריחים, אבן, קרמיקה ופורצלן Magic זהו תהליך המשנה את המבנה המולקולרי של פני שטח האריח או האבן, -איננו ציפוי

, הוא בלתי נראה לעין בלתי מזויינת. ריתשינוי תמידי של מקדם החיכוך. הוא איננו יכול להשתפשף או להתקלף ולרוב אינו דורש יישום תקופתי מחדש. היות והתהליך הוא ברמה המולקול

Gripמשטח ל, גם אם תעביר ידך על המשטח, הוא אינו מרגיש גבשושי כמו רוב הציפויים נגד החלקה. דבר זה מבטיח קלות בניקוי ותחזוקה שוטפת. מרגע שטופ Magic מרגיש בטוח

Gripמתחת לרגליים. וכשרטוב,  Magic.יכול לחסוך פציעות רבות כתוצאה מהחלקה ונפילה מסוכנות, כך שהולכי הרגל מוגנים ובטוחים

תקנים בינלאומיים להתנגדות להחלקה

Grip Magic ב, ניו זילנד ותואם במדויק לתקנים האוסטרלים “עונה (ולעיתים קרובות אף עולה) על הקריטריון של התקנים בבריטניה, ארהAS/NZS4586 and AS/NZS4663.

Gripתהליך   Magic.מתאים להתקנה כמעט בכל האזורים הרטובים בהם יש הולכי רגל

מוצר ייחודי

Grip Magic.הוא תהליך הטיפול היחיד מסוגו הקיים כיום, המשיג את הרמות הנדרשות להתנגדות להחלקה והמשאיר משטחים מלוטשים מבריקים ובוהקים

Grip Magic:� הנו •עונה על כל התקנים הבינלאומיים להתנגדות להחלקה של הולכי רגל על משטחים רטובים  •הנו קבוע, בלתי נראה לעין ואין לו השפעה שלילית על הסביבה

•הנו טיפול, לא ציפוי  •רשת המוצר היחיד מסוגו לטיפול  למניעת החלקה השומר על רמות ברק גבוהות של רצפות שיש ופורצלן, בה בעת שהוא משיג את ההתנגדות להחלקה הנד

Gripהנו חסכוני בזמן, כלומר שיש השבתה מינימלית שיש לחשוש ממנה, אם בכלל. מרגע שמיושם,  -תהליך היישום •י מיישם מוסמך“מחייב יישום ע Magic מקנה לרצפה בטיחות

Gripבשעה ש  “אריחים בטוחים ”לשם מה להיות מוגבלים למגוון מוגבל של מה שמכונה  •באופן קבוע והנה קלה לתחזוקה כאשר משתמשים בחומרי ניקוי מאושרים   Magic יכול

Gripאם אתה מעצב, מתכנן או אדריכל, השתמש ב  •אריח קרמיקה, אבן או פורצלן כך שיענה על דרישות הבטיחות כנגד החלקה כל להפוך  Magic כדי לשפר את האסתטיקה של

.העיצוב וכדי להרחיב באופן משמעותי את מבחר המוצרים

“לכל דרכי החיים!”
פרטים באתרנו באינטרנט


