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DEFINÍCIA

Vodná mikroemulzia s vysokou tvrdosťou, vyrovnávacími a synergickými polymérmi na ochranné povrchové úpravy gumových a
laminátových povrchov.
URČENIE A ÚČINNOSŤ

Používa sa na ochranné a regeneračné ošetrenie gumy, PVC, linolea a laminátových podláh. Pravidelné používanie MATT umožňuje v
priebehu rokov udržiavať estetické vlastnosti týchto materiálov, čo znižuje problémy s poškrabaním a opacifikáciou v dôsledku
opotrebovania a premávky. Aplikovaný na opotrebovaných, zakalených alebo mierne poškriabaných povrchoch MATT obnovuje
pôvodný vzhľad, ktorý vytvára saténový lesk. Na dosiahnutie väčšej lesknosti použite DIAMANTE (GEAL). MATT sa vyznačuje
vynikajúcou priľnavosťou a vysokou tvrdosťou. Nemení šmykľavosť materiálu. Nepriťahuje ani neuchováva prach. Uľahčuje časté
čistenie neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.
POUŽITIE

Výrobok pripravený na použitie. Pred použitím pretrepte. Nalejte čisté, malé množstvo MATT na ošetrovaný povrch alebo na mäkkú
handričku a naneste rovnomerne tenkú vrstvu v jednom alebo dvoch vrstvách, aby sa zabránilo tvorbe nadbytkov. Výrobok
nevyžaduje mechanické leštenie. Na podlahách s vysokou premávkou môže byť aplikácia MATT pomerne častá, to znamená aj 1-2
krát za mesiac. Pre jednoduché časté čistenie odporúčame umývať s mäkkou handričkou s CB90 (GEAL) alebo LINDO SANIGEN
(GEAL), zriedenou v pomere ½ pohára v 2-3 litroch čistej vody. Na pravidelnú údržbu vykonajte odmasťovanie pomocou DETERJET
(GEAL) riedeného 1: 5 až 1:10 vodou (vykonajte vopred test kompatibility s materiálom), aby ste odstránili degradovanú povrchovú
časť výrobku a opláchnite čistou vodou. Keď je povrch suchý, pokračujte v novej aplikácii MATT.
Opláchnite čistou vodou. Keď je povrch suchý, pokračujte v novej aplikácii MATT.
Orientačná spotreba: 1 l / 40 - 50 m².
Chemicko fyzikálne vlastnosti
pH (20 °C): 7.5
Špecifická hmotnosť (20 °C): 0.998 Kg/l

Nebezpečenstvo
Varovanie
Uchovávajte mimo dosahu detí
P102

Skupenstvo: mliečna kvapalina
Vôňa: charakteristická
Farba: biela/svetlá žltá

Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov v súlade s nariadením EC
1907/2006 (REACH) a nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Balenie
1 L polyethylénová fľaša, 12ks/krabica
5 L polyethylénová bandaska, 4ks/krabica

Spoločnosť Bel Chimica Srl zaručuje funkčnosť výrobku, to znamená, že je v súlade s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v príslušnom technickom liste a na štítku na obale. Záruka
sa nevzťahuje na aplikáciu a používanie výrobku, preto dodržiavanie správneho postupu je zodpovednosť používateľa. Okrem toho spoločnosť Bel Chimica Srl nie je zodpovedná
za žiadne udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri/po použití materiálov ošetrených výrobkom tretími stranami.
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