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PRODUKTBESKRIVNING

Halkskyddspulver, specialutvecklat för att blandas med 
Double Coat för att producera halkskydd och ytor med 
bra grepp. Gjord av polyethylengranulat.

FÖRDELAR

Kan användas som halkskyddspulver med Double Coat 
och Dubbel UV.
Färglös, kulören i lacken påverkas ej.
Lätt att hålla ren.
Rekommenderas för alla ytor som kräver halkskydd; 
däck, landgång, duschgolv, etc.

KULÖR OCH GL ANS

Transparent halkskyddspulver i fin eller grov 
storlek. Blandas i Double Coble Coat, eller 
Double Coat ZG/MAT (Halvblank/Matt) i valfri 
kulör eller transparent, eller blandas i 
klarlackerna Double Coat Dubbel UV (högblank), 
Double Coat Cabin Varnish (2-k halvblank 
vattenbaserad) eller Lustjakt (1-k polyuretan). 

EGENSK APER VID +23 °C OCH 50 % REL ATIV 
LUFTFUK TIGHET

Densitet: Ca. 0,9 g/cm3 (produkten finns i två grovlekar)

Torrhalt: 10 0 % (volym)

Hållbarhet: Min. 24 mån., förvaras svalt och torrt i 

originalförpackning

Flampunkt: n.a.

ANVÄNDARINSTRUK TIONER

Blandningsförhållande: 
50 gram pulver till 1 kg Double Coat (vikt), dvs Anti 
Slip adderas med 5 % i vikt. Exemepvis 700 g 
blandad färg ger 35 g Anti Slip, vilket ger 735 g 
halkskyddsfärg (700gx0,05=35g). Det går åt minst 
100 g Double Coat / m2 + Anti Slip.

Induktionstid: 
30 min. vid +20 ° C (se produktblad för färg/lack)

Brukstid (pot life): 

2 timmar vid +25 °C  (beroende på kulör) 
3 timmar vid +20 °C  (beroende på kulör) 
4 timmar vid +15 °C  (beroende på kulör)

DOUBLE COAT ANTI SLIP

•

•
• 
•

En halkskyddsyta som ska målas med halkskyddsfärg 
bör först målas med 2 lager Double Coat utan Anti Slip. 
Totalt sett vill man alltid ha 3 lager Double Coat på en 
utomhusyta. 

Anti Slip tillsätts endast i sista lagret med Double Coat 
eller Double Coat Halvblank/Matt.  

Anti Slip tillsätts med 5 % i vikt. Det betyder att bas och 
härdare är 10 0 % i vikt, sedan tillkommer 5 % 
Anti Slip i vikt. 

Rör ned Anti Slip i A (bas) och eventuellt lite Double 
Coat Förtunning. Rör om länge och väl, tillsätt sedan 
härdaren. Låt färgen stå i 30 minuter. Justera viskositet 
med Double Coat Förtunning så att färgen känns 
följsam och fin att måla ut. Tjock, klibbig färg som sätter 
sig för fort ger dåligt resultat.  

Applicera halkskyddsfärgen under bra förhållanden och 
god belysning. Rör om i färgen ofta för att 
halkskyddspulver (och matteringsmedel i ZG/MAT) ska 
vara jämnt fördelat. Om färgen är dåligt blandad, om 
målningstekniken felar, om färgen är för tjock så 
kommer resultatet att bli flammigt eller randigt.

Rullningsteknik; rulla så många gånger som det behövs 
för att alla ränder från rullen försvinner, måla inte för 
tunt och för inte rullen för långt. Jobba över små ytor i 
taget.

Sammanfattning; var noga att få rätt mängd bas, Anti 
Slip, härdare och förtunning – allt i vikt. Rör färgen 
noggrant och rulla noggrant, med god belysning. 
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