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3MTM ANTI-SLIP UNIVERZÁLNÍ PROTISKLUZNÁ PÁSKA 
(černožlutá) 
Technický list          
 
Popis výrobku: 
3M Anti-slip univerzální protiskluzná páska 
se skládá z částeček z oxidu hlinitého, 
které jsou přilepeny trvanlivým 
polymeremí k pružné fólii z PVC. Zadní 
strana je opatřena samolepicím lepidlem, 
které je zakryto odstranitelným 
ochranným linerem z papíru. Výrobek má 
protiskluzný povrch s vysokou životností, 
který lze používat pro širokou škálu 
aplikací. 
 
Zamýšlené použití 
Výrobek je určen především pro budování 
protiskluzných povrchů s dlouhou 
životností, které jsou určené pro suché, 
vlhké i mastné podlahy v průmyslových a 
komerčních prostředích s intenzívním 
pěším provozem i provozem lehkých 
vozidel. 
Díky svým vlastnostem zabraňuje 
uklouznutí, a proto je ideální pro taková 
pracoviště, jako jsou rampy, chodby 
s intenzívním provozem, požární únikové 
východy, žebříky, schodiště, a také pro 
kuchyně, kde jsou vlhké a mastné podlahy. 
 
Barva: žlutočerná 
 
Výhody výrobku: 

- Bezpečný a protiskluzový povrch 
- Dlouhá životnost 
- Snadná montáž 
- Snadno se lepí na většinu suchých, 

čistých a hladkých povrchů 
 
Rozměry a balení 

Role  

Černožlutá  

50 mm x 20 m 12 rolí v krabici 

 
Značení: 
Na každé krabici musí být štítek se jménem výrobku, 
rozměry, barvou a obchodním jménem společnosti 

 
Vlastnosti výrobku 

Vlastnosti Obvyklé hodnoty 

Celková tloušťka 1,0 +/- 0,2 mm 

Papírový liner 0,1 +/- 0,01 mm 

Přilnavost k oceli 
Afera 5001 / ISO 29862:2007 

Více než 15,0 N / 
25 mm 

Tažnost 
Afera 5004 ISO 29864:2008 

Více než 25 % 

Teplota aplikace 10 ˚C až 40 ˚C 

Rozpětí pracovní 
teploty 

-5 ˚C až 50 ˚C 

Odolnost vůči vodě Dobrá 

Test protiskluznosti 
DIN 51130:10-2010 

R13 / V4  

 
Instalace 
Povrch musí být naprosto čistý a suchý – 
nesmí na něm být prach, voda ani olej. 
Protiskluznou pásku 3M Anti-slip naneste 
za použití gumového válečku.  
Mezi aplikací pásky a jejím používáním by 
mělo uplynout 24 hodin. 
 
Podmínky skladování 
Při běžné teplotě do vlhkosti 65 % 
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Důležité upozornění pro kupujícího / 
pracovníka provádějícího úpravu / 
nositele 
 
Všechna prohlášení, technické informace a 
doporučení uvedené v tomto dokumentu 
vychází z testů. U výrobků, jejichž aplikace 
neproběhne v souladu s informacemi 
uveřejněnými v této složce, neneseme 
žádnou odpovědnost, ani v takovém 
případě nebude platit záruka. 
Před použitím, úpravou musí uživatel / 
osoba provádějící úpravu určit vhodnost 
výrobku pro zamýšlené použití/úpravu, 
přičemž uživatel / osoba provádějící 
úpravu přebírá v souvislosti s tím veškerá 
rizika a odpovědnost. Všechny otázky 
odpovědnosti a záruky týkající se tohoto 
výrobku se řídí podmínkami předmětu 
prodeje, který se vztahuje na platné 
zákony. Žádný výrok ani doporučení 
obsažené v tomto dokumentu nebudou 
mít žádnou platnost ani účinnost, 
nebudou-li součástí smlouvy podepsané 
našimi řídicími pracovníky. 
 

 

Pokyny pro pokládku a čištění 
 

1. Příprava povrchu 
Zajistěte, aby povrch byl čistý, suchý a 
hladký. 
Opravte nebo nahraďte každý poškozený 
nebo zničený povrch. 
Odstraňte z povrchu rozštípaný, 
popraskaný nebo oloupaný nátěr. 
Před mytím odstraňte voskované podlahy. 

 
Odstraňte veškeré nečistoty vhodným 
čisticím prostředkem bez obsahu silikonu, 
(např. 3M Průmyslový čistič ve spreji, 
katal.č. YP208061017) 

Povrch odmaštěte vhodným 
odmašťovacím prostředkem, nejlépe na 
bázi Isopropylalkoholu (např. 3M S-151, 
XT801501526). Odmaštění se provádí 
jedním směrem, čisticími papírovými 
utěrkami, které nepouští vlákna, např. 3M 
Čistící utěrka 345687 (GC800965664). 
Provádějte opakovaně, dokud není 
ubrousek čistý. 
Povrch zdrsněte brusným rounem, např. 
(3M Scotchbrite 7447, FN510036869) 
Opět dokonale povrch odmastěte 
prostředkem S-151. 
 
Nechte chvilku odvětrat. 
 
Všechny substráty a prostředí by měly mít 
min. 15°C. 
 

2. Pokyny pro aplikaci : 
Potřebné nástroje: gumový ruční váleček 
nebo gumová palička. 

1. Jednotlivé kusy by měly být od 
sebe vzdáleny minimálně 12 mm a 
maximálně 50 mm. 

2. Doporučujeme zaoblit rohy. 
3. Stáhněte z jednoho konce 

ochrannou vrstvu asi 50 mm a 
umístěte tento kousek na povrch. 
Poznámka: minimalizujte dotyk 
lepící vrstvy s prsty (kontaminace). 

4. Pokračujte v odstraňování 
ochranné vrstvy a pevně 
přitiskněte na místo, jakmile je 
ochranná vrstva odstraněna. 

5. U malých kousků sloupněte 
z kousku ochrannou vrstvu. Držte 
kousek za okraje a jemně jej 
ohněte lepivou stranou nahoru. 
Vyrovnejte střed kousku nad střed 
cílového povrchu a stlačte dolů. 

6. Nakonec přitlačte gumovým 
ručním válečkem tak, aby došlo 
k pevnému kontaktu s povrchem, 
přičemž začněte uprostřed a 
válcujte směrem k okrajům.              
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7. Pro aplikaci protiskluzné pásky 
použijte gumové kladívko 
s měkkou hlavicí, abyste zajistili 
přizpůsobení výrobku k povrchu. 
Okraje velmi silně zatlučte.                       

8. Na schodech aplikujte 3M 
protiskluznou pásku Antislip od 12 
do 15 mm od okraje schodů, 
abyste zabránili ohrnování okrajů a 
předčasnému opotřebení.       
 

3. Užitečné pokyny pro správnou 
aplikaci :  

Hrubé nebo hladké, pórovité povrchy  
Pro správnou přilnavost se doporučuje 
jako první vrstva natření některým 
podkladovým nátěrem 3M. 

Lakované povrchy : 
Páska AntiSlip může být aplikována na 
většinu lakovaných povrchů, které jsou 
v dobrém stavu a budou přilnavé stejně 
jako základní nátěr. Před aplikací musí být 
povrchy pečlivě vysušeny. 

Ošetřené a neošetřené dřevo : 
Dřevěné povrchy musí být před aplikací 
materiálu 3M AntiSlip utěsněny nebo 
natřeny. 

Ponořené povrchy : 
Neaplikujte protiskluznou pásku AntiSlip 
na povrchy, které jsou v trvalém styku 
s vodou nebo na které trvale prosakuje 
vlhkost. 

Injektované podlahy : 
Nepřemosťujte injektáž, praskliny nebo 
zlomy u všech povrchů. Řežte na menší 
kousky. 

Kuchyňské a mastné podlahy : 
Nedoporučuje se pokládat materiály 
protiskluzné pásky na kamenné dlaždice 
v komerčních kuchyních. 

Vlhké plochy : 
Pro zvláštní ochranu proti nadměrné 
vlhkosti nebo kapalinám (nikoliv proti 
trvalé vlhkosti) použijte čirý těsnicí 
materiál 3M Scotch-Seal™ 1103, abyste 

ochránili okraje materiálů 3M AntiSlip 
proti pronikání kapalin.                
 

4. Pokyny pro podkladní nátěr : 
Po proceduře “příprava povrchu” řádně 
podlahu očistěte.                      
Použijte štětec na lak a natřete tenký 
základní nátěr primeru tam, kde bude 
aplikován 3M AntiSlip materiál 
Umožněte, aby plocha natřená ochranným 
nátěrem pečlivě zaschla (nezjišťovat 
tloušťku nebo přilnavost), než budete 
aplikovat pásku.        
Poznámka : Základní nátěry primerem se 
nedoporučují používat pro výrobky v čirém 
provedení, poněvadž se pak ztratí výhoda 
transparentnosti. 
 

5. Pokyny pro údržbu : 
Pravidelně kontrolujte aplikaci výrobku, 
abyste zajistili efektivnost výrobku. 
Udržujte bez nečistot a dalších zbytků, 
které mohou zhoršit funkčnost. 
Pásky pro obecné použití by měly být 
pravidelně na povrchu kartáčovány. 
Jemně elastické a středně elastické 
materiály by měly být pravidelně na 
povrchu čištěny mopem nebo 
kartáčovány. 
Používejte odpovídající odmašťovací/čisticí 
prostředky jako obecný prostředek 
údržby, abyste udržovali materiál a okolní 
povrchy bez znečištění a mastnoty.    
 

6. Odstranění a výměna : 
K odstranění a nahrazení opotřebovaného 
nebo potrhaného materiálu: 
1. Začněte stažením starého materiálu. 

Při tomto postupu vám pomůže použití 
horkovzdušné pistole a škrabky.  

Po úplném odstranění starého materiálu 
použijte nejprve k odstranění lepivých 
zbytků čisticí prostředek na bázi 
odmašťovadla  nebo rozpouštědla, a pak 
pokračujte v nové aplikaci materiálů 3M 
AntiSlip.        


