سواالت متداول
محصول ضد لغزش  Superpadچیست و چگونه عمل می کند؟
این مایع شفاف  ،پس از اجرا روی سطح مورد نظر  ،با تشکیل حفره های بسیار بسیار ریز و بدون آسیب رساندن به سطح بستر
و با ایجاد خاصیت مکندگی باعث افزایش ضریب سائیدگی و اصطکاک می گردد .این پدیده باعث کاهش چشمگیر لغزندگی
سطح بخصوص در حضور رطوبت می گردد.
این محصول به راحتی و در هر شرایطی قابلیت اجرا دارد و با هزینه پایین و کیفیت بسیار باال و عدم ایجاد آسیب به سطح بستر
 ،با ایجاد خاصیت ضد لغزش و کاهش چشمگیر خطر آسیب دیدگی افراد دارد.

ویژگی های مایع ضد لغزش  Superpadچیست؟


کاهش چشمگیر لغزندگی سطح و متعاقبا کاهش خطر آسیب های جسمی



غیر سمی و دوستدار محیط زیست



برآوردن استانداردهای مربوط به زهکشی و آبهای زیر زمینی ژاپن



شفاف و بدون ایجاد تغییر در سطح



بدون تولید صدا



افزایش ضریب اصطکاک سطح



بدون نیاز به زمان طوالنی خشک شدن



قابلیت ترمیم و استفاده مجدد



پاک کننده و آنتی باکتری



نگهداری آسان و بدون نیاز به روش نظافت خاص



قابلیت اجرا در هر مکان و هر زمان



محصولی با کیفیت باال و آزموده شده در سرتاسر جهان

مایع ضد لغزش  Superpadروی چه سطوحی کاربرد دارد؟
قابلیت اجرا روی تمام سطوح لغزنده مثل سرامیک  ،کاشی  ،سنگ  ،سیمان و ...
قابلیت اجرا در همه اماکن مثل  :هتل ها  ،استخر ،سونا و باشگاه های ورزشی  ،ساختمانهای اداری  ،تجاری و مسکونی  ،مدارس
و دانشگاه ها  ،پیاده رو  ،پارکینگ  ،حمام و سرویس بهداشتی  ،بالکن و حیاط ،آشپزخانه  ،مراکز صنعتی  ،راه پله  ،پارک ،
سالن ها و تاالرها و ...

آیا مایع ضد لغزش  Superpadروش نگهداری خاصی دارد؟
خیر ،نظافت سطحی که توسط مایع شد لغزش  ، Superpadضد لغزش گردیده است  ،مثل سایر سطوح نظافت شده و فقط
بایستی از تجمع گرد و غبار و روغن روی سطح جلوگیری نمود.

نظافت سطحی که با مایع  Superpadضد لغزش شده چگونه است؟
نظافت عادی مثل سایر سطوح  .تنها باید به این نکته توجه کرد که وجود گردو غبار و روغن  ،خواصیت ضد لغزش این مایع را
از بین میبرد.

انواع بسته بندی محصول ضد لغزش  Superpadچگونه است؟
مایع ضد لغزش  Super padدر بسته بندی های ذیل قابل ارائه می باشد:
متراژ قابل پوشش

بسته بندی

 11متر مربع

نیم لیتر

 22متر مربع

یک لیتر

 44متر مربع

دو لیتر

اجرای مایع ضد لغزش  Superpadچقدر زمان می برد؟
به صورت کلی پس از آماده سازی محل برای اجرای کار و اجرای مایع ضد لغزش باید مدتی صبر کرد تا مایع ضد لغزش خشک
شود .این زمان معموال حدود  11دقیقه می باشد  .سپس باید محل را با آب شستشو کرد.

آیا مایع ضد لغزش  Superpadباعث کدری سطح می شود؟
چنانچه نوع مایع ضد لغزش  Superpadبه درستی انتخاب گردد باعث ایجاد کدری و از بین رفتن شفافیت سطح نمی شود.
اما همواره بهتر است مایع ضد لغزش  Superpadرا ابتدا در قسمتی از سطح آزمایش نمود تا در صورتی که انتخاب نوع مایع
صحیح نبوده باشد  ،قبل از اجرا روی کل سطح  ،مایع مناسب آن سطح را انتخاب نمود.

گارانتی و خدمات پس از فروش مایع ضد لغزش  Superpadچگونه است؟
محصوالت کلینیک ایمنی  Sorexهمواره با  11سال خدمات پس از فروش ارائه می گردد.

مایع ضد لغزش  Superpadدارای چه گواهینامه و استانداردهایی است؟
کلینیک ایمنی  ، Sorexاولین و تنها برندی در ایران است که محصوالت خود را با گواهینامه آزمایشات استاندارد انجام شده
توسط موسسه  SGSسوئیس ارائه میکند .مایع ضد لغزش Superpadنیز همراه با گواهینامه آزمایش های مربوطه توسط
موسسه  SGSسوئیس ارائه می گردد.

