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POUŽITÍ
• K údržbě matného povrchového vzhledu podlah z terakoty, klinkeru 

a a přírodního kamene či mramoru.
• Představuje ideální závěrečnou úpravu po hydroizolaci s obsahem 

vody.
• Ideální pro vnitřní stěny z cihel a přírodních kamenů, pro dekorativní 

nátěry v omítce, rekonstruovaném kameni a cementu, aby se 
zabránilo prachu a povrchovému zpevnění.

VÝHODY
• Uděluje přirozený vzhled.
• Vyznačuje se vysokou koncentrací: může se používat v různých 

stupních zředění dle potřeby.
• Leštěním můžeme dosáhnout až satinovaného efektu.
• Je zcela odstranitelný.
• Vyznačuje se vynikajícím samonivelačním působením.
• Je odpudivý vůči nečistotám a prachu.

APLIKACE
Pro ochranu podlah a stěn: 
Jemně zřeďte výrobek MATT, aby byl tekutější a lépe se natíral: přidejte 
200 ml vody na litr produktu. Na suchý a čistý povrch naneste pomocí 
rouna (v případě nanášení na stěny použijte štětec) jednu rovnoměrnou 
vrstvu MATT. Vyčkejte až do úplného vysušení (přibližně za hodinu) a 
poté přejeďte druhou vrstvou do kříže vůči první vrstvě. Po vysušení 
(přibližně za hodinu) bude podlaha připravena k běžnému použití. Když 
je potřebné mírné zvýšení lesku, je možné přejet po povrchu vlněným 
hadrem nebo lešticím strojem. Na podlaze z terakoty a na kameni s 
vysokou nasákavostí (např. „pietra serena“, neopracovaný křemenec) 
se doporučuje předem aplikovat jednu vrstvu hydroizolačního přípravku 
jako například FOB XTREME nebo W68. 
Pro údržbu: Obnovení povrchové úpravy (každé 2-3 měsíce): po 
očištění povrchu rozředěným roztokem přípravku CLEANER PRO 
(1:200) aplikujte přípravek MATT rozředěním 500 ml přípravku v 5 litrech 
vody. Po osušení je podlaha připravena k běžnému použití. Obnovení 
ochrany (jednou ročně): aplikujte mírně rozředěný vosk (200 ml vody 
na litr přípravku) rounem, hadrem nebo jiným aplikátorem. Po vysušení 
bude podlaha připravena k běžnému použití. Pro ošetření zabraňující 
oprášení: na suchý povrch aplikujte štětcem jednu rovnoměrnou vrstvu 
čistého přípravku MATT. Přibližně po jedné hodině je ošetřený povrch 
suchý. 

Pozor:
Přípravek lze odstranit s použitím specifického odvoskovacího prostředku pro vosky 
s obsahem vody PS87 PRO.
Nedoporučuje se použití přípravku na povrchy v exteriéru, ve vlhkých prostředích a 
tam, kde se hromadí voda (koupelny, sprchy).
Přípravek může měnit estetický vzhled materiálu, a proto předem zkontrolujte účinek 
na malé části povrchu.

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

VAROVÁNÍ
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.
• Nádobu skladujte při teplotě prostředí; přípravek v kanystru není mrazuvzdorný.

Balení
1 litr: kartón po 12 ks.
5 litrů: kartón po 4 ks.

VÝTĚZNOST
Jeden litr přípravku postačuje na:

Terakota 30 m²

Kámen 30/40 m²
„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se 
na jednu vrstvu“

OCHRANNÝ VOSK S 
PŘÍRODNÍM EFEKTEM

TERAKOTA, KLINKER, KÁMEN A 
NELESKLÉ AGLOMERÁTY, TUF, 
PRYSKYŘICE

MATTMATT


