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STOPSLIP NEDİR?

Düşme kazalarının büyük çoğunluğu ıslak ve kaygan zeminler nedeniyle meydana 
gelmektedir. Bu tip zeminlere STOPSLIP solüsyon uygulanarak, insan sağlığını ve 
güvenliğini tehdit eden bu problem ortadan kalkmaktadır.

STOPSLIP zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemeden, 
yüzeyin cof (sürtünme katsayısını) değerini değiştirerek zeminin ıslak, kuru ve yağlı 
olduğunda kayganlığını etkin olarak ortadan kaldırır.

STOPSLIP, uygulaması bir kaplama yöntemi olmayıp, solüsyonun yüzeyle temas 
ederek tepkimesi sonucunda gözle görünmez ve uzun süreli bir etki sağlar.

UYGULAMA 
YÜZEYLERİ

Seramik
Fayans

Mermer
Granit

Traverten
Yer Karoları

Mozaik Taşlar
Beton

Cam Yüzeyler
Metal Yüzeyler

Epoksi Zeminler
Cilalı Zeminler

UYGULAMA 
ALANLARI

Yüzme Havuzları
Hastane
Oteller

Catering
Avmler

Wc
Okullar
Binalar

Restoranlar
Fabrikalar

Yemekhaneler
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renksiz, su bazlı, kullanıma hazır kimyasal bir solüsyondur.
Kolayca uygulanır; zemine yayılır, bekletilir, durulanır.
Kaplama değildir; aşınmaz, yıpranmaz, yırtılmaz.
Görünmez ancak etkisi hissedilir.
Zeminin görünümünü fark edilir şekilde değiştirmez.
Özel bakım ya da temizlik yöntemi gerektirmez. (istisnai durumlar dışında)
Uygulama sonrası bekleme süresi gerektirmez.
Uygulama sonrası kalıntı bırakmaz.
Derz aralarına işlemiş kirin temizlenmesine yardımcı olur.
Doğa dostu bileşimi ile toprakta biyolojik olarak parçalanabilir.
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
Tek uygulama yıllarca etkilidir.

Havuz Kenarı Kaydırmazlık Yürüme Alanı Kaydırmazlık Mutfak Zemin Kaydırmazlık

Soyunma Odası Kaydırmazlık Balkon Seramik Kaydırmazlık Tuvalet Zemin Kaydırmazlık
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Piyasadaki kaymaz bantlar yerine
yapmış olduğumuz bu uygulama ile
kirlenmeyen yırtılma ve sökülme
derdi olmadan 10 yıl garantili
STOPSLİPMAXX 5 cm lik bantlar
kolay temizlenmesi ile de sizi hem
hijyenik alan sağlıyor hem de size
mali açıdan fayda sağlamaktadır. 

MERDİVENLERİNİZ
GÜVENLİ, KAFANIZ
RAHAT.

Epoksi, ahşap, metal, mermer ve beton yüzeylerde kayma riskini ortadan tamamen 
kaldıran ve kolay temizlenebilir bir uygulamadır.

2,4 ve 6 mm kalınlıktan oluşan son teknoloji birleştirme ile üretilen her türden kayma 
riskine karşı ayarlanabilir sürtünme kat sayısına sahip CTP uygulamalar ile kayma 

düşme riski tamamen ortadan kalkmaktadır. Temizlenmesi kolay ve 10 yıl garantili bir 
üründür. Asla kopma kırılma ve soyulma yapmaz.

CTP YÜZEY KAPLAMALARI 
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ZEMİN SÜRTÜNME KATSAYISI ÖLÇÜM

GPRO Stopslip uygulamalarımızdan sonra zeminlerde ölçüm yapılır ve tarafınıza 
vereceğimiz rapor ile Avrupa ve Türk Standartlarında koruma altında olursunuz.

Islak ve doğru kimyasallarla temizlenmemiş zeminler yüksek kaza riski taşımaktadır, 
DIN 51131 Standartlarında zeminin statik ve dinamik değerlerini belirler ve yaptığı 
hassas ölçüm sayesinde zeminde olabilecek kazaları önlemeye yardımcı olur.

Vermiş olduğumuz ölçüm raporu ile Avrupa Standartlarında koruma altında olursunuz.

DIN STANDARTS OF ANTISLIP FRICTION COEFFICIENT

Places like: saunas, bathrooms, 
swimming-pool, water centers, SPA 
procedure-rooms, kitchens, operation 
rooms etc. 0,64 and more. (places 
where the floor is always wet) 
Group C low (friction 0,44-0,64) 
Places like: foyers, lobbies, entries etc. 
(places where the floor is sometimes 
wet)

Places like: dressing-room, toilets etc. 
(places where the floor is sometimes 
wet)

Places like: living-rooms, halls etc. 
(places where the floor is never wet)

Standart DIN51130 Standart DIN51097

Antislip friction coefficient
1,00

0,92

0,84

0,67

0,55

0,44

0,33

0,27

0,21

Group A

Group B

Group C
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Standart DIN 51130 Standart DIN 51097

Standart of Germany used for food 
wears traffic. 

Standart of Germany used for pear food 
traffic.
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KABUL EDİLEN STANDARTLAR

Statik sürtünme katsayısı ölçüm sonuçları 0,50 ve üzeri olarak tespit edilen zeminler, 
kuru olduğu durumlarda yürümek için güvenli kabul edilir. Ölçüm değerinin 0,60 ve 
üzerinde çıkması durumunda ise Zemin “Oldukça Güvenli” olarak sınıflandırılır.

Ancak firmamız yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu uygulamalar sonucunda edindiği 
tecrübelere dayanarak bu değerleri de yeterli görmemektedir. 0,60 cof olan oldukça 
güvenli sınıfı 0,70 olarak uygulamakta, ıslak zeminlerde 0,75-0,80 cof aralığında ve yağlı 
yüzeylerde ise 0,90 cof ve üzerinde uygulamalar yapmaktadır.

Örnek Uygulama Ölçüm Raporu;

0,60 ve Üzeri...................................................................Oldukça Güvenli
0,60’a Kadar.........................................................................................Güvenli
0,50’ye Kadar.....................................................................................Tehlikeli
0,40’a Kadar.............................................................................Çok Tehlikeli
0,35’e Kadar.............................................................................Aşırı Tehlikeli

Sürtünme Katsayısı Güvenlik Sınıfı

Sayın Yetkili;

........... talep etmiş olduğunuz ............................... yaptığımız GPROSTOPSLIP Kaydırmazlık uygulaması sonucunda yapmış 
olduğumuz ölçüm sonuçlarımız ve uygulama görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.

                                                            

             

0.15 COF (OLDUKÇA RİSKLİ)

                                                

0,85COF (OLDUKÇA GÜVENLİ)

 

                      

UYGULAMA ÖNCESİ                          

                                   

UYGULAMA SONRASI

 

                                

*AB standartlarına göre güvenli değer 0.65 COF ve üzeri olmalıdır.
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