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Skyddsglasögon
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God ventilation
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VARNING

SPRAY & STAY® service  
Behöver du hjälp? Ring oss på  040 - 40 76 60. Du kan få produkten applicerad av ett proffs.  

Tjänsten ger rätt till RUT-avdrag som vi administrerar.

Warnander Trade AB 

Ängsvägen 9 

24632  Löddeköpinge 
Sweden 

T: +46 (0)40-40 76 60 

E: info@spraystay.se 

W: www.spraystay.se

BRUKSANVISNING 

Spray & Stay® Titanium Home - Halkskyddsspray 

FÖRBEREDELSER: 
• OBSERVERA: Utrymmet behöver vara väl ventilerat 

• Börja med att testa behandlingen på en lös platta eller på en yta som inte är synlig. Spraya på testytan 
så att ytan täcks av halkskyddet. Se upp med mörka golv då sprayen kan ha en ”vitnande effekt” som 
kan uppstå snabbt.  

• Låt aldrig produkten torka in. Stäng alltid av eventuell golvvärme i god tid innan. 

• Avlägsna duschsilar i rostfritt stål och dylika produkter vid golvbrunnar och avlopp då dessa kan 
missfärgas. 

• Gå aldrig på en sprayad yta innan den neutraliserats med vatten. 

• Behandla inte mer än 10m2 åt gången 

• Neutralisera halkskyddsprayen genom att spruta på vatten. Var noggrann med att börja neutralisera i 
samma ände som du började applicera halkskyddet. 

• Var noggrann med att torka av spaymunstycket efter appliceringen så att det inte droppar 
halkskyddsvätska där du inte vill ha den. 

• Placera flaskan på en torr handduk när du är klar för att förhindra läckage. 

Tips:  Anlita våra appliceringsspecialister och utnyttja RUT-avdraget. 

Tips:  Tvålrester kan göra golvet halt igen. Rengör därför golvet   

  regelbundet med vår Titanium Cleaner 

APPLICERING 
• Rengör ytan noggrant med ett tvålfritt rengöringsmedel, tex Titanium Cleaner. 

• Låt ytan torka helt innan appliceringen. 

• Skaka flaskan ordentligt innan användning och spraya på ett flödigt och jämnt lager på ytan du vill 
halkskydda. 

• Låt medlet verka i två minuter och utför sedan ett grepptest. Pressa din fot eller hand över ytan med din 
kroppsvikt bakom.  

• Om du inte är nöjd väntar du en eller flera minuter tills du fått det resultat du önskar.  

• Om du är nöjd med resultatet och ytan inte längre är hal går du vidare med att neutralisera halkskyddet 
med rikliga mängder vatten. Spraya på vatten eller skölj av vätskan med rikliga mängder vatten. Detta 
neutraliserar sprayen.  

• Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. 

• Så snart golvet torkat har du ett halkskydd som håller i många år. 
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Vår unika garanti - pengarna tillbaka. 
SPRAY & STAY® TITANIUM HOME är en innovativ halkskyddspray lämplig för hårda och porösa golvytor 
såsom granit, keramik, kakel, emaljerade och vissa målade ytor. Ju porösare ett material är desto längre 
tid behöver produkten verka för att uppnå ett gott resultat. Eftersom alla golv är olika rekommenderar vi dig 
att först testa på ett mindre område eller en lös golvbit innan produkten appliceras på ett helt golv. Om du 
inte gillar produkten kan du returnera oanvänt material i orginalförpackningen till oss med en motivering 
varför produkten inte fungerade och få pengarna tillbaka. 

Säkerhetsföreskrift 
• Undvik att andas in ångor / gas / dimma / spray. 

• Använd bara produkten utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme 

• Efter inandning, för ut den aktuella personen i friskluften och se till att placera personen i en position som 
underlättar andning. 

• Vid förtäring: kontakta giftinformation eller läkare om du mår dåligt. 

• Använd skyddsutrustning för händer, ögon, kläder och inandning. 

• Vid hudkontakt: tvätta noggrant med tvål och vatten. 

• Vid ögonkontakt: skölj rikligt med vatten i flera minuter. Tag ut linser om möjligt. Fortsätt skölja tills 
eventuellt obehag upphört. 

• Du bör ej äta eller dricka när du använder denna produkt. 

Friskrivningsklausul 
All användning av Titanium HOME skall följa produktens bruksanvisning. Syftet med produkten är att 
förändra underlagets struktur på ett sådant sätt att halkskydd uppnås. När halkskyddet appliceras ljusnar 
underlaget samt strukturen förändras gradvis. Dock är förändringen så diskret att den upplevs som osynlig. 
Spray & Stay (Warnander Trade AB) tar inget ansvar för missfärgningar av underlaget till följd av att 
halkskyddsmedlet fått torka in i ytan eller hållits aktiv för länge. Produkten missfärgar metall i olika 
utsträckning. Konsumenten måste under alla omständigheter testa produkten på en mindre, helst separat 
yta för att på så vis avgöra medlets effekt på det aktuella materialet. Alla golv är olika och reagerar olika på 
behandlingen. Spray & Stay (Warnander Trad AB) tar inget ansvar för hur slutresultatet blir i varje enskilt fall. 
Särskild försiktighet skall vidtas vid applicering på högblanka ytor och metall.  Rådgör alltid med vår 
kundtjänst om du är osäker. 

HALKSKYDD FÖR PORSLIN, KERAMIK, STEN 
OCH EMALJERAT STÅL.   
Innehåller CAS: 25322-68-3 Titandioxid. Spray&Stay 
Titanium Home


VARNING 

Irriterar huden 
Orsakar allvarlig ögonirritation 
Kan orsaka irritation i luftvägarna 

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före 
användning.


Förvaras endast i originalförpackningen. 

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller 
kläderna.

Tvätta händerna grundligt efter användning.	 	
UFI: XU11-80QN-GQJV-V4R3
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