
Het systeem
De StaVeilig antislipbehandeling maakt met 
behulp van een vloeistof microscopisch klein 
groefjes in de toplaag van een bestaande steen-
achtige ondergrond. In natte toestand kan het 
water weg onder de schoenzool of voet waar-
door er meer grip ontstaat en men niet meer 
kan uitglijden. 
Het systeem kan alléén worden toegepast op 
tegels, natuursteen en beton, omdat de vloei-
stof een etsende werking heeft.

Toepasbaarheid
Het StaVeilig antislipsysteem is onder andere 
toepasbaar in badkamers, keukens en sanitaire 
ruimtes, zwembaden, entrees, betongalerijen 
en trappen, winkelcentra, stations en parkeer-
garages. Vraag ons advies als u twijfelt of het 
systeem bij u toepasbaar is.

De praktijk
Voordat we met de antislipbehandeling be-
ginnen verrichten we een stroefheidmeting. 
Vervolgens reinigen wij de vloer zeer grondig. 
Hierbij gebruiken we professionele reinigings-
middelen. Daarna wordt de antislipvloeistof 
aangebracht. Afhankelijk van de soort onder-
grond en de te bereiken stroefheid is de in-
werktijd 1! tot 3 uur. Hierna wordt de vloer 
nogmaals grondig gereinigd. De vloer is hierna 
direct te gebruiken. Tot slot verrichten we weer 

In Nederland gebeuren jaarlijks ongeveer 
23.000 ongelukken door uitglijden. 
Het StaVeilig antislipsysteem zorgt voor 
veiligheid van de woon- en werkomgeving 
en voor een veilige ondergrond in natte 
omstandigheden.

een stroefheidmeting. De opdrachtgever ont-
vangt desgewenst een rapportage van deze 
metingen. Gebruikers ondervinden geen over-
last tijdens het aanbrengen van het systeem. 
De uitvoering geschiedt in onderling overleg en 
in de regel op korte termijn.
Onderhoud
De StaVeilig antislipbehandeling maakt geen 
structuur op de vloer. De vloer vervuilt dus min-
der snel dan bij een coating of een antisliptegel. 
Onderhoud met een goed reinigingsmiddel en 
de juiste methodiek is voldoende om de vloer 
schoon en stroef te houden.

Garantie
Professionals brengen het systeem aan op de 
vloer. Door de combinatie van de unieke vloei-
stof en de deskundigheid van de medewerkers 
kunnen wij een ongebruikelijk lange garantie-
termijn geven. Op badkamers in de privé-sfeer 
10 jaar en op andere vloeren minimaal 5 jaar.

Test
Natuurlijk komen wij graag bij u langs om ter 
plekke de toepasbaarheid van het systeem te 
demonstreren. Als u dit wenst kunnen wij di-
rect een proefstuk maken, zodat u het resultaat 
van de behandeling in de praktijk kunt zien en 
voelen.

StaVeilig, uw partner in vloerveiligheid
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Stroefheidmeting Met de Floor Slide Control 2000 (FSC), 
een dynamische weerstandsmeter, kunnen 
wij ter plekke de stroefheid van een vloer 
opmeten. 
Laat uw vloer door ons testen met de 
FSC2000. Wij kunnen u daarna een 
deskundig en gedocumenteerd advies 
geven.

Het StaVeilig antislipsysteem samengevat

Binnen en buiten toepasbaar op bestaande steenachtige ondergronden
Het resultaat is nagenoeg onzichtbaar
Na de behandeling is de vloer direct gebruiksklaar
Minimale overlast bij het aanbrengen
De behandeling is geen coating of verf en is dus niet in kleur te verkrijgen
Door het ontbreken van structuur eenvoudig in onderhoud
Lange garantietermijn, minimaal 5 jaar 
Concurrerende prijsstelling
Het systeem is niet milieubelastend.

Contact
Voor meer informatie of een 
proefstuk kunt u contact 
opnemen met:
StaVeilig Nederland BV
Dreef 23
4175 AG Haaften
Tel. 0418 640 971
www.staveilig.nl
info@staveilig.nl

Richtprijzen
Badkamervloer tot 6 m"  195,00 
Badkamervloer 6-10 m"  225,00
Vloeren vanaf 10 m"  21,50 per m" 
en afhankelijk van het 
vloeroppervlak tot  11,50 per m"
Prijzen zijn exclusief 19% BTW
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