
KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ 

PANELE ANTYPO LIZGOWE 
 
 
BEZPIECZE STWO 

ad c panele antypo lizgowe nale y zawsze zak ada :  mask  przeciwpy ow , gogle i r kawice. 
Nale y najpierw u  i przypasowa  lu ne panele sprawdzaj c czy przylegaj  ca kowicie do 
powierzchni. 
 
INSTRUKCJA U YCIA 
Panele s  przewa nie przyklejane i dodatkowo przytwierdzane rubami. Klej Adhesive Mastic jest 
idealny do tego typu prac, poniewa  dodatkowo wyrównuje nierówno ci pod a. Powinien on by  
aplikowany na czyste, suche powierzchnie - je li u ywamy tylko kleju w miejscach gdzie ruch pieszych 
jest niewielki. W miejscach gdzie nie mo emy dok adnie oczy ci  powierzchni, lub jest ona wilgotna 
nale y zawsze przytwierdzi  panele rubami (w odleg ci ok. 600mm). 
 
PRZYCINANIE 
Panele s  bardzo twarde, tak wi c zalecamy zamawianie ju  gotowych , przyci tych paneli. Jednak e 
w przypadku braku takiej mo liwo ci, zalecane jest u ycie laubzegi przemys owej np. Bosch „T101 
A1F” lub podobne. 
 

RUBY 
- Do drewna: Nr 8 x 30mm ruby ocynkowane lub nierdzewne  
- Do stalowych p yt: Nr 8 x 20mm samogwintuj ce ruby Pozi nierdzewne lub Nr 8 x 20mm wkr ty 
Philips ocynkowane  
- Do betonu: Nr 8 x30mm kotwy wbijane ocynkowane lub nierdzewne (Hilti HPS-1 lub podobne) 
 
Nie zalecamy pog biania górnej cz ci otworów w ka dym przypadku. 
 
PRZYGOTOWANIE 
Powierzchnia powinna by  czysta i sucha, szczególnie je eli ma zosta  u yty tylko klej. Bardzo 
nierówny beton, powinien zosta  naprawiony i wyrównany. 
 
WIERCENIE 
Przytrzyma  panel przewiercaj c go a  do pod a. W przypadku betonu niezb dne b dzie u ycie 
ko ków. Dziura w panelu nie musi by  wi ksza ni  w pod u. 
 
WIERZCHNIE WYKO CZENIE 
Grys w glowy i silikonowy. 
 
WAGA 
Panele na stopnie: 11,3 kg 
Panele z zagi ciem: 22 kg 
Panele p askie: 20 kg 



 
TEMPERATURA U YTKOWANIA 
od -20 °C do +80 °C 
 
 
PANELE NA STOPNIE 
 

 
Wywierci  po dwie dziury po obu stronach panelu. Jedn  ok 15mm od tylnej strony i od boku, drug  
15mm od boku panelu i na linii gdzie czy si  kolor czarny z tym. Panele nie potrzebuj  wi cej 
rub, chyba, ze maj  one d ugo  ponad 2000mm. 

 
PANELE Z ZAG CIEM I P ASKIE 
 

 
 

ruby powinny by  przytwierdzone  15mm od brzegów. Kolejne co 600mm. 
 
ZAGI CIA NA STOPNIE 

 
 

ruby 50mm od brzegów, kolejne co 400mm. 
 
KLEJ ADHESIVE MASTIC 
Po wywierceniu dziur, odwróci  panel i na  klej. Zaaplikowa  6mm warstw  przy kraw dziach, 
oraz w rodku, pasami co 200mm. Od razu po na eniu docisn  panel do powierzchni. Dobr  
przyczepno  klej zapewnia po 2-4 godzinach. 
 
WYDAJNO  KLEJU 
 
1x 310ml ADHESIVE MASTIC = 
4 x 600mm Antypo lizgowe panele na progi /  
3 x 1000mm Antypo lizgowe panele na progi /  
2 x 1500mm Antypo lizgowe panele na progi /  
1 x 1000mm Antypo lizgowe panele p askie /  
8 x 1500mm Antypo lizgowe zagi cia na stopnie 
 



CZYSZCZENIE 
Panele s  odporne na zabrudzenia, jednak co jaki  czas nale y wyczy ci  je tward  szczotk . 
W przypadku trwa ych zabrudze  mo na u  detergentów wcze niej sprawdzaj c czy nie powoduj  
one zmiany koloru paneli. 
 
KONSERWACJA 
Zalecane jest comiesi czne sprawdzanie stanu wkr tów. 
 
 
Dystrybutor na terenie Polski:  
Centrum Badawczo-Produkcyjne "ALCOR" Sp. z o.o.  
ul. K pska 12, 45-130 Opole  
tel/fax 77 455 46 10; 77 457 98 56; 77 455 74 77 


