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Undgå at fliser 
bliver til en 
farlig glidebane



SKRIDSIKRING

Årligt sker der 110.000 faldulykker i Danmark. De 
fleste sker for ældre, men også yngre kan nemt 
glide og falde. Et fald kan være meget smerteligt 
og give langvarige mén – og ikke mindst et 
længerevarende sygefravær. 

Glatte gulve, fliser og trapper er sjældent noget, 
man tillægger særlig stor fare. Alligevel sker der 
hvert år utallige faldulykker for folk i alle aldre.

Pas på våde områder
Våde og fugtige fliser er skyld i mange faldulykker.
Især i svømmehaller, på plejehjem og hospitaler er 
der høj risiko for at glide. 

At glide på et glat flisegulv kan være katastrofalt. 
Især for ældre kan faldulykker være meget alvorlige 
og give varige mén. Men andre aldersgrupper er 
også i farezonen. 

En faldulykke kan for eksempel betyde, at man 
bliver sengeliggende i længere tid og ikke kan passe 
sit arbejde. I værste fald får nogle varige skader.

Glatte fliser kan gøres skridsikre
All Removes skridsikring kan mindske risikoen 
væsentligt for faldulykker. Behandlingen er særligt 
velegnet til: 

     • Badeværelser
     • Svømmehaller
     • Shoppingcentre
     • Indkøbscentre
     • Hoteller
     • Plejehjem og ældreboliger
     • Restauranter
     • Butikker
     • Lufthavne

Lang holdbarhed
Skridsikringen er ved moderat slid holdbar i op til 5 
år, men det er en god idé at genbehandle efter 3 år i 
tilfælde af intenst slid.

ER DINE GULVE  
SKRIDSIKRE?

VI RENGØRER ALLE BELÆGNINGER OG OVERFLADER

DERFOR SKAL DER SKRIDSIKRES

• Undgå faldulykker

• Mindsk arbejdsskader

• Skab høj sikkerhed for alle

HVILKE OVERFLADER KAN BEHANDLES?

VI FORETAGER FØRST EN PRØVE

• Tegl

• Fliser

• Kakler

• Natursten

• Skiffer

 SKRIDSIKRINGEN EGNER SIG ISÆR TIL
TEGL, FLISER, KAKLER, NATURSTEN & SKIFFER

Som udgangspunkt foretager vi altid en prøve, 

inden vi behandler overfladen. 



SKRIDSIKRING

Alle overflader af sten har superfine porer, som 
vand kan ligge i. Når der er vand på overfladen, 
kan det skabe en form for akvaplaning. Det gør 
dem glatte og mere farlige.

Inden skridsikringen kan påføres, er det vigtigt, 
at overfladen er 100% rengjort og forberedt til 
behandling. Det er en behandling, der er påkrævet og 
det udføres altid af All Remove. Som udgangspunkt 
vil vi også udføre en prøve på gulvet.     

Skridsikringen påføres
Behandlingen udføres inden for en fastsat tidsramme, 
da produktet ellers vil hærde og blive ubrugeligt.
 
Vi påfører skridsikringen, så den trænger ned i 
porerne i stenen og fylder dem ud.

Stærkere fodfæste
Når behandlingen er lagt på, resulterer det i små, 
usynlige ”bjerge”, der skaber en højere friktion.

Modstanden gør gulvet yderst vanskeligt at glide på, 
fordi man har et bedre fodfæste. 

Før og efter behandling
Efterfølgende skal gulvet plejebehandles 
regelmæssigt. All Remove tilbyder en særlig 
plejeløsning til gulve med skridsikring.

SÅDAN FUNGERER 
SKRIDSIKRINGEN

SKRIDGRANULAT 

SKRIDSIKRINGEN RESULTERER I SMÅ USYNLIGE BJERGE,
DER SKABER EN HØJERE FRIKTION

FORDELE VED SKRIDSIKRINGEN

• Usynligt

• Ikke ætsende

• Sikkert at påføre

• Øjeblikkelig effekt

• Lang holdbarhed

• Testet og brugt i hele verden



Pålidelighed
I mere end 30 år har vi regelmæssigt serviceret et 
stadigt stigende antal kunder. I dag er vi mere end 150 
ansatte medarbejdere.

Kvalitet
Vores høje kvalitet sikrer vi igennem specialudviklede 
kvalitetsstyringssystemer. 

Viden og erfaring
Vi har årelang erfaring, som har givet os stor indsigt 
og viden. Vi samarbejder med nogle af de bedste 
inden for deres felt.

Fornyelse
Vi udvikler nye produkter og finder nye veje i tæt 
samarbejde med vores leverandører. 

Kundeservice
Vi arbejder utrætteligt på at give vores kunder gode 
og positive oplevelser.

Miljøvenlige produkter
Vi bruger skånsomme og miljøvenlige produkter. I 
helt specielle tilfælde benyttes kemikalier, som er 
biologisk nedbrydelige inden for 24 timer.

DET STÅR VI FOR
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SJÆLLAND
Fabriksparken 23
2600 Glostrup

FYN
Buchwaldsgade 50
5000 Odense C

JYLLAND
Sindalsvej 48A
8240 Risskov

Få et uforpligtende tilbud på 
tilbud@allremove.dk eller 70 10 07 07


