
1. Vệ sinh sạch sẽ khu vực dự định quét "Chất chống trượt Crocodile" 
bằng dung dịch lau sàn thông thường, lau ráo và để khô hoàn toàn.

2. Cho "Chất chống trượt Crocodile" lên miếng mút và tiến hành chà lên bề 
mặt gạch. Sau đó chờ hơn 30 phút để dung dịch phản ứng với gạch
(đảm bảo rằng chất lỏng còn lưu lại trên bề mặt gạch).

3. Rửa "Chất chống trượt Crocodile" còn sót lại trên sàn bằng nước.
4. Thường xuyên kiểm tra định kì 6 tháng một lần, nếu khả năng chống 

trượt không còn hiệu quả, tiến hành quét lại. 

1. Clean the area to be treated with "Crocodile Anti-Slip" with normal floor 
cleaner, wipe or leave it until completely dry.

2. Pour the "Crocodile Anti-Slip" to the sponge ONLY and rub the tile surface 
by the sponge, then leave it to activate more than 30 minutes (ensure that the 
liquid remain on the surface)

3. Clean up "Crocodile Anti-Slip" trement on the floor with water thorughtly.
4. Always test the result in every 6 month, if Anti-Slip is unavtivated just
apply the "Crocodile Anti-Slip" again. 

CHẤT CHỐNG TRƯỢT CROCODILE

CÔNG DỤNG

Một chai "Chất chống trượt Crocodile" 0.5 L sử dụng cho khu vực có 
diện tích xấp xỉ 10 m2. Thích hợp cho bề mặt gạch, đá, sàn xi măng 
bóng, không sử dụng cho gạch thủy tinh. Nên thử trên khu vực nhỏ 
trước khi sử dụng rộng rãi. Sau khi quét "Chất chống trượt Crocodile", 
bề mặt nên được làm sạch bằng nước thông thường.

A bottle of "Crocodile Anti-Slip" product can be used to cover an area of approximately 
10 Sqm. It suitable for tile, stone, polished cement floor but except glass tile. 
It is recommended that the product be tested in small area before use. After laying 
"Crocodile Anti-Slip", surface should be clean as usual process.

ĐỀ PHÒNG
• Tránh không để tiếp xúc với mắt. Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước.
• Độ bóng và màu sắc của gạch mosaic có thể thay đổi nhẹ do sự phản ứng hóa học giữa 

dung dịch và bề mặt gạch, nhưng không đáng kể.
• Không nên sử dụng cho gạch ceramic màu tối hoặc đá granite màu  đen, xanh đen,... (Mặc 

dù vẫn có hiệu quả chống trượt nhưng màu sắc có thể bị phai chút ít).
• Nên đeo găng tay cao su khi sử dụng sản phẩm 
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