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NA ČO SLÚŽI
• Na údržbu a matnú povrchovou úpravu ošetrenia podláh z terakoty, 

klinkeru, mramoru so starým vzhľadom a prírodného kameňa.
• Predstavuje ideálnu konečnú úpravu po hydroizolácii s obsahom 

vody.
• Ideálny na vnútorné steny z tehál a prírodného kameňa, na 

dekoratívne omietky zo sadry, rekonštruované kamene a cementy, 
aby sa zabránilo zaprášeniu a tuhnutiu na povrchu.

VÝHODY
• Dodáva prirodzený vzhľad.
• Vyznačuje sa vysokou koncentráciou: môže sa používať na rôzne 

rozriedenia podľa potreby.
• Leštený umožňuje dosiahnuť saténového efektu.
• Je úplne odstraniteľný.
• Vyznačuje sa vynikajúcim samonivelačným efektom.
• Je odpudivý voči nečistotám a prachu.

AKO SA POUŽÍVA
Na ochranu podláh a stien: Jemne zrieďte výrobok MATT, aby bol 
tekutejší a lepšie sa natieral: pridajte 200 ml vody na liter produktu. 
Na suchý a čistý povrch naneste pomocou rúna (v prípade nanášania 
na steny použite štetec) jednu rovnomernú vrstvu MATT. Vyčkajte až 
do úplného vyschnutia (približne za hodinu) a potom naneste druhú 
vrstvu do kríža voči prvej vrstve. Po vyschnutí (približne za hodinu) 
bude podlaha pripravená na bežné použitie. Keď je potrebné mierne 
zvýšenie lesku, je možné utrieť povrch vlnenou handrou alebo leštiacim 
strojom. Na podlahu z terakoty a na kameň s vysokou nasiakavosťou 
(napr. „pietra serena“, neopracovaný kremenec) sa odporúča vopred 
aplikovať jednu vrstvu hydroizolačného prípravku ako napríklad FOB 
XTREME alebo W68. Na údržbu: Obnovenie povrchovej úpravy (každé 
2-3 mesiace): po očistení povrchu rozriedeným roztokom prípravku 
CLEANER PRO (1:200) aplikujte prípravok MATT rozriedením 500 
ml prípravku v 5 litroch vody. Po osušení je podlaha pripravená k 
bežnému použitiu. Obnovenie ochrany (raz ročne): aplikujte mierne 
rozriedený vosk (200 ml vody na liter prípravku) rúnom, handrou alebo 
iným aplikátorom. Po vysušení bude podlaha pripravená na bežné 
použitie. Pre ošetrenie voči prachu: na suchý povrch aplikujte štetcom 
jednu rovnomernú vrstvu čistého prípravku MATT. 

Upozornenie:
Prípravok je možné odstrániť s použitím špecifického odvoskovacieho prostriedku 
na vosky s obsahom vody PS87 PRO.
Neodporúča sa použitie prípravku na povrchy v exteriéri, vo vlhkých prostrediach a 
tam, kde sa hromadí voda (kúpeľne a sprchy).
Prípravok môže meniť estetický vzhľad materiálu, a preto vopred skontrolujte účinok 
na malej časti povrchu.

TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Po použití obaly zrecyklujte.
• Nádobu skladujte pri izbovej teplote; prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný.

Balenia
1 liter: kartón po 12 ks.
5 litrov: kartón po 4 ks.

VÝDATNOSŤ
Jeden liter prípravku postačuje na:

terakota 30 m²

Kameň 30/40 m²
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa 
na jednu vrstvu“

OCHRANNÝ VOSK S 
PRÍRODNÝM EFEKTOM

TERAKOTA, KLINKER, KAMEŇ A 
NELESKLÉ AGLOMERÁTY, TUF, ŽIVICA

MATTMATT


