
TECHNICZNA  ULOTKA  INFORMACYJNA 
 

HMK® R 66 G  ŚRODEK PRZECIWPOŚLIZGOWY 
-GRANIT-GNEJS-GLAZURY- 
BADANY WG NORMY DIN 51130 

 
Podłoża są często wykładane kamieniem naturalnym, płytami lub flizami, które nie 
odpowiadają wymaganiom przepisów miejsc pracy ZH 1/571 związanych z ochroną 
przeciwpoślizgową.  
 
Za pomocą HMK® R 66 G ANTI-SLIP który przeznaczony jest do chemicznego 
zwiększenia chropowatości tych podłóg można ten stan poprawić. HMK® R 66 G poprzez 
chemiczne reakcje tworzy mikroskopijne wgłębienia, które w mokrym stanie podłoża 
zmniejszają poślizg.Za pomocą HMK® R 66 G mogą zostać z reguły spełnione wymagania 
R 9 /zobacz świadectwa testów/. Kolor kamienia nie zmienia się lub tylko w niewielkim 
stopniu.   
 
Obszary zastosowań: HMK® R 66 G Obróbka przeciwpoślizgowa gładkich powierzchni 
może być przeprowadzona na wszystkich rodzajach granitu i gnejsu /wymagana wstępna 
próba/.  
 
Stosowanie: Przed zastosowaniem HMK® R 66 G obrabianą powierzchnię gruntownie 
wyczyścić za pomocą bezkwasowego środka do gruntowego czyszczenia HMK R 55. 
Odczekać do wyschnięcia powierzchni. 
  
HMK® R 66 G nanosić na suchą powierzchnię obficie i równomiernie za pomocą gąbki. Nie 
dopuścić do tworzenia się piany. Czas do uzyskania skuteczności zależny jest od żądanego 
efektu i rodzaju podłoża /zobacz poniżej/. Następnie należy powierzchnię obrobioną 
dokładnie zmyć dużą ilością wody z neutralizującym dodatkiem bezkwasowego środka 
czyszczącego HMK R 55. 
W celu poświadczenia efektu przeciwpoślizgowego polecamy zmierzyć go przed i po obróbce 
odpowiednim miernikiem i protokoły dać do potwierdzenia zleceniodawcy. Dalsze 
sprawdzone przepisy pielęgnacyjne muszą być przez klienta bezwzględnie przestrzegane.  
 
BHP: W czasie nanoszenia środka HMK® R 66 G stosować koniecznie odpowiednie 
rękawice ochronne i okulary ochronne. W przypadku występowania ogrzewania 
podłogowego należy je wcześniej wyłączyć. 
 
HMK® R 66 G działa tylko w stanie płynnym. 
Gdyby środek za wcześnie wysechł, to powierzchnia musi zostać ponownie zmoczona 
HMK® R 66 G. Odpryski na skórę i odzież należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. 
Odpryski do oka myć natychmiast dużą ilością wody przez minimum 10 minut i 
skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia pracy dobrze wietrzyć.  
 
 

ZALECANE   WSKAŹNIKI 
Materiał Środek Czyścić Czas ef. 

4-6 min 
Czas ef.   
6-10 

Czas ef.   
10-20 

Czas ef. 
20-30 

Czas ef. 
ew. 2 x 

Granit R 66 G     X        X     X 
Gnejs R 66 G     X        X     X 
Glasura R 66 G     X     X     X      X     X 
Czas ef. – czas do osiągnięcia skuteczności  
 



HMK® R 66  dostępny jest jako G, K lub F do zastosowań: 
HMK® R 66 G  do granitów i gnejsu /brak lub nikłe przebarwienia/, 
   przy glazurach możliwe zmiany koloru i połysku 
HMK® R 66 K do wapieni i marmuru /możliwe przebarwienia/  
HMK® R 66 F  do flizów, klinkieru i ceramiki /możliwe przebarwienia/ 
 
Wydajność: ok. 30-40 m2/litr 
 
Dostępny w formie: 
1-litrowe butle z tworzywa sztucz.  12 sztuk w sprawdzonym kartonie 
5-litrowe kanistry    2 sztuki -w sprawdzonym kartonie 
 
                 /wszystkie opakowania nadają się do recyclingu/ 
 
 
 


