
The surface for application must be 100% clean and dry and all chemical contaminations and loose
particals should must be removed before applying the antisliprubberstrip.
Without any pre-treatment of the surface the strip cannot be applied in the proper way and in the
course of time the strip will let go of the surface or move. 
The surface needs to be cleaned properly with the right cleanser and degreaser, to make sure it is free
of dirt, oil, wax or any other kind of grease.

 

 

Aanbreng instructie - Application Instruction
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 Voordat je de antisliprubbertape aanbrengt moet de gehele ondergrond 100% schoon, droog en
ontdaan zijn van alle verontreinigingen en losse delen.
De ondergrond moet gereinigd worden met een passend reinigingsmiddel, bijvoorbeeld alcohol
en/of ontvetter om er zeker van te zijn dat de ondergrond vuil-, olie-, was- en vetvrij is.
Zonder een grondige voorbehandeling van de ondergrond kan de antisliprubbertape niet goed
worden aangebracht en zal deze na verloop van tijd loslaten of verschuiven.
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1. Zet met een potlood een paar streepjes op de traptrede, ongeveer 2,5 cm van de kant af. 

1. Mark the stair treads with a couple of pencil lines, about 2,5 cm from the front side of the treads. 
 
 

 
2. Langs deze potloodstreepjes plak je een strook schilderstape en druk deze aan in de hoekjes.
Snijdt de randjes af zodat je precies de lengte van de traptrede hebt in tape. 

2. Along these pencil lines, apply a string of markingtape and press it on the surface in the corners. 
Cut the tape with a sharp knife, exactly in the corner, so you have the exact size of the stair treads.

 

 

3. Trek de schilderstape voorzichtig van de traptrede af en plak deze op een stuk antislip rubber strip.
Knip de strip aan de uiteindes van de schilders tape af, zodat deze even lang is als de tape. 
Trek de tape nu weer van de strip af. 

3. Carefully remove the tape of the treads and apply it to a piece of antislip rubber strip. Now cut the
strip at the exact end of the marking tape and remove the tape. 

 

4. Maak je traptreden goed schoon met alcohol zodat ze vet en stofvrij zijn. Trek een stukje
strip los en begin met plakken in de hoek. Beetje bij beetje trek je het beschermvelletje voor
de plaklaag los en druk je de strip aan op de traptrede. Houdt hierbij rekening met de
potloodstreepjes die je eerder gezet hebt. 

 
4. Clean the stair treads with alcohol to be sure they are free of grease and dust. Pull of a small
part of the tape at the back and start applying the strip in the corner of the tread. Little by
little take of the film and press the strip on the treads with your hands. Make sure you follow
the pencil lines to get a straight line. 

 

5. Als je het schutpapier verwijdert, probeer hierbij zo min mogelijk de plaklaag met je vingers aan te
raken. Druk de strip nog extra goed aan met een handroller, zodat je lekker veel kracht kan zetten bij
het aandrukken. 

5. Remove the protective paper and try not to touch the glue layer with your fingers. With the pinch
roller you can press the strip firmly onto the surface, for even better attachment.



     Your Stairs
  Safe Again


