Antiskli Norge AS
Sklisikring av gulv, og emballasjesikring

Antiskli Emballasjesikring:

Spar inntil 70%
Unngå rive og
kutt skader.
Spar miljøet.

Antiskli Emballasjesikring er et miljøvennlig vannbasert lim

Funksjon:
Antiskli emballasjesikring virker etter borrelås prinsippet. Dvs. varene ikke kan skli på
hverandre, men er lette å løfte fra hverandre. Det betyr at varene kommer sikkert frem til
kunden, og kunder slipper å ta av plast og lignende, som kan føre til skjæreskader.
I motsetting til vanlig lim så blir det ikke riveskader når man løfter kartongene fra
hverandre.

Påføring via vår
maskin GPU 100,
eller manuell
påføring.

Varene stables på
vanlig måte,
manuelt eller
automatisk.

Varene er nå som
en enhet, den tåler
over 250 kg trykk,
og 70° helling

Varene er lette å
løfte fra
hverandre, uten
rifter og skader.

Fordeler ved å benytte Antiskli Emballasjesikring
Investering
Kostnader
Reservedeler
Opplæring
Vedlikehold
Kapasitet
Strømforbruk
Sikkerhet
Driftstopp
Miljø
Plass
Eksternt

0 – 15 000 kr for den helautomatiske maskinen GPU100.
Sparer opptil 70 % i forhold til tradisjonell emballasjesikring.
Gratis første året.
Gratis ved oppstart.
Minimal, da den er vannbasert.
Tidsbesparelse, man slipper å ha personer til å påføre strekkfilm.
Ca. 20W (lim, og strekkfilm maskiner bruker Ca. 3000W)
Ingen mekanisk bevegelse, ingen varme kjemiske væsker.
Ingen problemer.
Ikke avfall, ingen innvirkning på resirkulering av papp og plast.
GPU100 blir festet på rullebandet, og frigjør plass i produksjon.
Pallene er bare å sette på plass, ikke nødvendig å fjerne plast.
Emballasjen og varene er uskadd, ingen kutt og rive skader.
Pallen er en enhet til siste lag står igjen.

Generelt:
Antiskli Emballasjesikring er et patentert produkt som finnes i over 30 land.
Emballasjesikringen er vannbasert, miljøvennlig lim som påføres i kald tilstand, derfor vil
man forbedre arbeidsmiljøet. Man vil også spare miljøet for tonnevis med emballasjeavfall
som vil forbedre bedriftens miljø profil.

Andre Antiskli produkter:
Antiskli Flis: Sklisikring til keramiske overflater, flis, stein, terrazzo etc. Det danner seg
usynlige transparente fibere på flatene som blir behandlet. Varer 1 til 5 år. Når sklisikringen
etter hvert har blitt slitt ned, så gjenstår flisen slik den var før behandling.
Antiskli Multifarge: Laget for røffere bruk. Er å få i glatt, ru og hevet ru overflate, laget for
fotgjengere og biler. Varer 1- 5 år. Finnes i 6 hovedfarger, og 1089 farger i henhold til
Pantone fargekart. Sklisikring av alle overflater: metall, plast, glass, flis, etc.
Antiskli Decotex: Vannbasert sklisikring, er å få i rød, grønn og grå.
Resistent mot vann, salt og UV. Varer inntil 5 år. Sklisikring av alle overflater.
Les mer om våre produkter på vår hjemmeside: www.antiskli.no
Kontakt informasjon:
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