
Chất chống trượt dạng xịt Crocodile là hỗn hợp nhựa acrylic trong 
suốt, khô nhanh trong không khí và không màu, độ bền cao, mềm dẻo 
và không bị ố vàng. Bằng cách sử dụng hạt nhựa tái chế để tăng 
cường tính năng chống trượt, nhờ tăng độ ma sát trên bề mặt nền. 
Thích hợp cho các bề mặt bê tông, gỗ, kim loại và acrylic.

Crocodile Anti-Slip Spray is a clear acrylic resin blend that air dries 
rapidly and retains translucency, durability, flexibility and non yellowing 
characteristics. It is formulated using a recycled plastic particle for 
enhanced anti slip properties designed for increasing traction on 
requested area to increased traction is needed. Ideal for coating 
concrete, wood, metal, and acrylic surfaces.

1. Bề mặt phải được làm sạch và không có tạp chất.
2. Lắc đều bình xịt trong 2 phút, xịt từ khoảng cách 30 cm so với bề 

mặt nền.
3. Lớp thứ 2 có thể được xịt sau khi lớp thứ nhất đã khô được 1 giờ.
4. Để bề khô trong 24 giờ trước khi lưu thông trên bề mặt đã xịt. 

1. Surface must be clean and free of surface contaminants
2. Shake can for 2 minutes, then hold can 30 cm from surface to be 

treated and spray
3. A second coat can be applied after the surface has dried for 1 hour.
4. Allow to dry for 24 hours before walking on treated surface. 

• Không được uống
• Không được chạm trực tiếp
• Đeo găng tay khi xịt
• Không bỏ ngoài môi trường
• Do not swallow
• Do not touch directly
• Wear protectors before use
• Do not leave in the nature
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