
 

  
 

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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Zastrzeżenie producenta: Swiss GriP i inne znaki, po których następuje ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi. 
Dane zawarte w systemie Swiss GriP są w momencie publikacji poprawne, jednak osoby korzystające z tych informacji są 
odpowiedzialne za sprawdzenie, czy są one aktualne przed zastosowaniem któregokolwiek z produktów. Wszelkie porady, 
zalecenia, informacje, pomoc oraz usługi świadczone przez GriP Safety Coatings lub podmioty z nim powiązane w związku 
z produkowanymi przez nie towarami lub ich wykorzystaniem i zastosowaniem są udzielane w dobrej wierze i uznawane 
przez GriP Safety Coatings za właściwe i niezawodne. Można oczekiwać, że produkty będą działały zgodnie ze wskazaniami 
zawartymi w karcie specyfikacji, o ile procedura aplikacji poszczególnych produktów będzie zgodna z zaleceniami zawartymi 
w odpowiedniej karcie charakterystyki produktu. Zachęca się klientów do składania zapytań dotyczących właściwości 
materiału oraz do przeprowadzania testów zastosowania produktu do konkretnych celów.

Swiss GriP - GWARANCJA
GriP Safety Coatings AG udziela 24-miesięcznej (dwuletniej) gwarancji na 
przyczepność powłok antypoślizgowych SWISS GriP. 

Warunki obowiązywania gwarancji 

Gwarancja jest ważna pod warunkiem, ścisłego przestrzegania instrukcji jej 
nakładania oraz naszych instrukcji dotyczących konserwacji oraz mycia powłoki. 

Gwarancja wygasa w przypadku stosowania kwasów, mocnych alkoholi 
lub rozpuszczalników (np. agresywnych środków do usuwania kamienia, 
alkoholowych środków dezynfekujących itp.), które zostały użyte lub rozlane 
na powierzchnię. Skoncentrowane środki czyszczące powinny być zawsze 
rozcieńczane zgodnie z zaleceniami producenta. 

Nie udziela się gwarancji na powierzchnie, na które została wcześniej naniesiona 
nano powłoka lub inna powłoka hydrofobowa. 

Gwarancja traci ważność w przypadku użycia detergentów lub narzędzi 
o działaniu ściernym (np. gąbki do blatów kuchennych, proszku do szorowania, 
wełny stalowej, twardej szczotki, itp.) Unikać kontaktu z produktami do 
farbowania włosów, piankami koloryzującymi itp. 

Odporność na poślizg
Swiss GriP Anti-Slip jest jedyną certyfikowaną na całym świecie powłoką 
antypoślizgową. Uzyskała najlepsze wyniki w zakresie odporności na poślizg 
w każdym teście w warunkach suchych i mokrych. 
Swiss GriP jest certyfikowany przez TÜV Rheinland, Satra Technology, Falcao 
Bauer, LG Hausys i CSIRO Australia zgodnie z normami DIN51130, DIN51097, 
BS7976, ASTM E 303/93, KS M 3802 oraz JIS A 1454 i AS 4586.


