
 

  
 

GriP AntiSlip Cleaning Recommendation 

 
GriP AntiSlip is dirt and water repellant coating. Please follow the below cleaning 
recommendations to make sure you will benefit from a slip-free shower for many years to 
come.  

- Clean the surface with a soft soap or commercial available bathroom cleaner. The 
cleaner should be pH-neutral (pH-value of 7 to 8). Always follow the manufacturer’s 
user guidelines and always dilute high concentrate cleaners. Clean the GriP surface 
at least once a week.  

- Lime scale removers can be used to remove lime scale from the surface (pH-value of 
4 up 5). Always follow the manufacturer’s user guidelines and always dilute high 
concentrate cleaners.  

- Use a soft brush to remove heavy soiling. 
- Use water to clear the surface after using the cleaner. 
- Finally, make sure to dry the surface with a towel or cloth (this will prevent 

calcification by water that has been left on the surface). 
 
- Do not use chemical substances which contain strong acids, alcohol or solvents (like 

aggressive descaling agents, alcoholic disinfectants), as these can damage the 
surface. If these substances make contact with the surface please make sure to clear 
with an abundant amount of water.  

- Do not use strong acids like hydrochloric acid, bases like Sodium hydroxide, chlorine 
like chlorine oxide or amines directly on the surface. Check the Safety Data Sheet. 

- Do not use a cleaner or a cleaning procedure which works abrasive (sponge for 
kitchen top, scouring cream, steel wool, etc.).  

- Avoid contact with hair dye products, colour mousse etc. 
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SWISS GriP Anti-Slip powłoka antypoślizgowa

Zalecenia dotyczące pierwszego użycia.

Po nałożeniu, powłoka powinna schnąć około 12 godzin, w tym czasie nie 
może mieć kontaktu z wodą, ponieważ może to uszkodzić powłokę.
Środki dezynfekujące można stosować już po 12 godzinach od nałożenia 
powłoki. Jednak bardzo ważne jest, aby po aplikacji środka dokładnie go 
spłukać wodą, nie wolno pozostawiać go na powierzchni. 
Pierwsze mycie, czyszczenie z użyciem chemikaliów powinno zostać 
przeprowadzone po minimum 5 dniach od jej nałożenia. 
  

  
Zalecenia dotyczące mycia.

SWISS GriP Anti-Slip jest powłoką nieabsorbującą, odpychającą wodę i brud. 

Aby zapewnić długą żywotność powłoki antypoślizgowej, należy postępować 
zgodnie z poniższą instrukcją. 

 
•  Myj powierzchnię używając delikatnego mydła lub łagodnych środków 

do czyszczenia łazienek. Płyn powinien mieć neutralne pH (7 do 8). 
Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i zawsze rozcieńczaj 
koncentraty. Czyść powierzchnię przynajmniej raz na tydzień. 

•   Stosuj środki usuwające osady wapienne o pH od 4 do 5. Rozcieńczaj 
koncentraty. 

• Używaj miękkiej szczotki, aby usunąć mocne zabrudzenia. 

• Zawsze dokładnie spłucz wodą powierzchnię po czyszczeniu. 

•  Na koniec osusz powierzchnię przy pomocy ręcznika lub szmatki. 
Zapobiegnie to tworzeniu się osadów wapiennych z pozostałej na powłoce 
wody. 



 

  
 

GriP AntiSlip Cleaning Recommendation 

 
GriP AntiSlip is dirt and water repellant coating. Please follow the below cleaning 
recommendations to make sure you will benefit from a slip-free shower for many years to 
come.  

- Clean the surface with a soft soap or commercial available bathroom cleaner. The 
cleaner should be pH-neutral (pH-value of 7 to 8). Always follow the manufacturer’s 
user guidelines and always dilute high concentrate cleaners. Clean the GriP surface 
at least once a week.  

- Lime scale removers can be used to remove lime scale from the surface (pH-value of 
4 up 5). Always follow the manufacturer’s user guidelines and always dilute high 
concentrate cleaners.  

- Use a soft brush to remove heavy soiling. 
- Use water to clear the surface after using the cleaner. 
- Finally, make sure to dry the surface with a towel or cloth (this will prevent 

calcification by water that has been left on the surface). 
 
- Do not use chemical substances which contain strong acids, alcohol or solvents (like 

aggressive descaling agents, alcoholic disinfectants), as these can damage the 
surface. If these substances make contact with the surface please make sure to clear 
with an abundant amount of water.  

- Do not use strong acids like hydrochloric acid, bases like Sodium hydroxide, chlorine 
like chlorine oxide or amines directly on the surface. Check the Safety Data Sheet. 

- Do not use a cleaner or a cleaning procedure which works abrasive (sponge for 
kitchen top, scouring cream, steel wool, etc.).  

- Avoid contact with hair dye products, colour mousse etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

692-417-086
biuro@bigplast.pl
www.bigplast.pl

Uwaga:  Powłoka nie może znajdować się pod 
wodą dłużej niż na czas kąpieli.

•  Nie używaj chemikaliów zawierających silne kwasy, alkohole lub 
rozpuszczalniki (agresywne odkamieniacze, płyny dezynfekujące na bazie 
alkoholu), ponieważ mogą uszkodzić powłokę. Jeżeli tego typu substancja 
będzie miała kontakt z powłoką, natychmiast spłucz obficie powierzchnię 
wodą. 

•  Nie stosuj mocnych kwasów takich jak kwas chlorowodorowy, 
wodorotlenek sodu, tlenek chloru lub aminy bezpośrednio na 
powierzchnię. Patrz karta charakterystyki. 

•   Nie używaj ściernych środków myjących ani przyrządów mogących 
uszkodzić powłokę (gąbka kuchenna, wata metalowa, środki ścierne itd.) 

•  Unikaj kontaktu powłoki z produktami do koloryzacji włosów, farbami itp. , 
ponieważ mogą odbarwić powierzchnię.


