
FRAMTIDEN ÄR
HÄR OCH ORON ETT

MINNE BLOTT!

Halksäkra ert golv
för framtiden.

sluthalkat.se

GÖR SOM STUREBADET,
TRAFIKVERKET, BERNS SALONGER.

Halksäkra dina golv för trygghet och säkerhet och ge dig

själv och dina nära och kära en halksäkrare framtid.

För mer info gå in på www.sluthalkat.se

FÖR ATT BIBEHÅLLA
OPTIMAL HALKSÄKRING
I ÅR FRAMÖVER
ANVÄND SLUTHALKATS 
UNDERHÅLLSPRODUKTER 
SLUTHALKAT UNIVERSAL
OCH SLUTHALKAT
STENSÅPA.
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VARFÖR SKALL
VI HALKSÄKRA
VÅRA STEN, KAKEL,
KLINKERGOLV?

BRUKSANVISNING:

För att barn, äldre och alla vi andra aldrig mer skall 
behöva skada oss allvarligt efter att ha halkat på ett blött 
stengolv. Skadorna som uppkommer vid dessa olyckor är 
många, väldokumenterade och tyvärr i värsta fall med 
dödlig utgång. Efter du gjort en halksäkring med
Sluthalkat´s unika produkter
behöver i varje fall inte du oroa
dig för din familjs säkerhet.
Med vårt halksäkrings kit
undviker ni halkolyckor i bad-
rummet, köket, entre´n, runt
poolen. Sluthalkats halksäkring
är permanent och avtar endast
om stenen slits ner.

Stäng av golvärmen minst 3 timmar innan på golvet som 
skall halksäkras. Se till att lösa föremål avlägsnas från 
ytan som skall halksäkras. Rengör golvet noga med SHS 
Universalmedel så att kalk, tvålrester och annan smuts 
avlägsnas och eventuella kalkavlagringar försvinner. 
Skölj därefter av golvet med vatten så att fogar mättas. 

Låt nu golvet självtorka och påbörja halksäkringen.

STEG

1
STEG

2

Häll i 1 del SHS Stensåpa 
och 5 delar vatten i en 
hink/spann. Skura Sten-
såpan med en mopp 
över den halksäkrade 
ytan i ett tunt lager för att 

återställa lystert på gol-
vet. Upprepa detta 1-2 ggr 

i veckan tills medlet är slut.

STEG

3

Häll i flaskan med SHS Halkskydd i en spann. Fyll därefter 
den tomma flaskan med vatten och häll i spannen. Ni 
har nu rätt blandning för att påbörja halksäkringen:
 Använd en microfibermopp eller svepmopp. Se till 
att hela ytan som skall halksäkras täcks. Medlet
etsar sig nu ner i golvets ytskikt och skapar mikro-

skopiska porer som inte är synliga för blotta 
ögat. DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT MAN 

ALDRIG LÅTER EN YTA TORKA UNDER BEHAND-
LINGEN OCH UNDVIK I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN ATT 

BETRÄDA YTAN UNDER BEHANDLINGEN. BEHANDLINGEN SKALL 
FORTGÅ UNDER 60 MINUTER. Efter en timme och uppnådd effekt skölj av 
golvet  med vatten och låt det självtorka. Golvet är nu halksäkrat. OBS undvik 
att beträda andra golv i ert hem med de skor ni använt till halksäkringen innan 
ni torkat av dem.
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