
AN T I  S L I P
 T R E AT M E N T

Dung dịch chống trơn trượt cho nền sàn (anti-slip treatment) được sử dụng nhằm tạo lớp 
phủ trong suốt có tác dụng tăng ma sát trên bề mặt khi bị ướt nước, giúp đảm bảo an toàn 
cho mỗi bước đi, giảm thiểu nguy cơ trượt ngã tại các vị trí như cầu thang, lối dốc thoải, 
hành lang của các nhà máy chế biến thuỷ sản, sản xuất đồ uống, các tòa nhà văn phòng, 
nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, siêu thị, bể bơi, căn hộ gia đình, phòng tắm…

Đặc tính và lợi ích của sản phẩm:

- Tác dụng chống trơn phát huy hiệu quả tối đa khi nền sàn bị ướt nước.

- Hiệu quả bền bỉ (tối đa 5 năm).

- Chi phí rẻ. 1 lít dung dịch xử lý được khoảng 10 m2.

- Thích hợp với nhiều loại vật liệu nền sàn (gạch men, đá hoa cương/granite, gạch gốm, 
đá mài, nền bê tông bóng...).

- Sau thi công, độ bóng của bề mặt nền sàn không bị ảnh hưởng.

- Tuyệt đối an toàn đối với con người và môi trường.

- Có mùi thơm dễ chịu.

- Thi công đơn giản. Không cần kỹ năng chuyên nghiệp.

Thành phần: Chất hoạt động bề mặt và hương liệu.

Một sản phẩm của
Công ty SOS Môi Trường



1. Chuẩn bị:
- Găng tay.
- Bàn chải cọ sàn.
- Nước.
- Dụng cụ để phủ đều dung dịch: bình xịt/chổi 
sơn/cây lau/... 
Lưu ý: Chổi bằng sợi bông sẽ thấm hút nhiều gây hao tổn dung 
dịch nếu thi công trên diện tích nhỏ. 

2. Cọ rửa sạch các vết bẩn, dầu mỡ và lau khô nền 
sàn cần xử lý chống trượt ngã.

3. Phủ đều dung dịch lên nền sàn bằng các dụng cụ 
có sẵn.

4. Giữ dung dịch luôn ướt đều trên bề mặt trong 
vòng 10 – 20 phút. 
- Gạch men: 5 – 10 phút
- Đá mài: 10 – 15 phút
- Đá granite: 20 phút

5. Sau đó dùng bàn chải hoặc cây lau và nước để 
làm sạch nền sàn.

Không pha loãng dung dịch chống trơn với nước
Đóng gói: Can nhựa 5 lít 

Tư Vấn Khách Hàng

Made in Korea

H

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Đối với việc thi công diện tích lớn, nên thử trước trên diện tích nhỏ để xác định thời gian phản ứng tối 
ưu trước khi tiến hành trên diện rộng. Để duy trì lâu dài tác dụng của dung dịch chống trơn nên giữ 
vệ sinh bề mặt tốt và quét rửa hàng ngày, tránh để bụi bẩn hoặc dầu mỡ két lại trên bề mặt.
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sales@sosmoitruong.com tung@sosmoitruong.com


