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HVA BRUKES DET TIL
• Til vedlikehold og matt finish for behandling av gulv i terrakotta, klinker, marmor 

med antikkeffekt og naturstein.
• Ideell finish etter vannbasert impregneringsmiddel.
• Ideell på innvendige vegger i teglstein og naturstein, på dekorative kledninger 

i gips, komposittstein og sement, for å hindre støvdannelse og gi en sterk 
overflate.

FORDELER
• Gir en naturlig effekt.
• Høy konsentrasjon: Kan fortynnes i ulike forhold, alt avhengig av behov.
• Etter polering kan det oppnås en silkematt effekt.
• Kan fjernes helt.
• Utmerket selvnivellerende evne.
• Frastøter skitt og støv.

BRUKSMÅTE
Beskyttelse av gulv og vegger: Fortynn litt MATT (200 ml vann til 1 liter produkt), 
slik at produktet blir mer flytende og er lettere å påføre. Bruk en mopp (veggpensel) 
og påfør et jevnt strøk med MATT på tørr og ren overflate. Vent til det har tørket 
helt (ca. 1 time), og påfør et strøk til i rett vinkel på det første strøket. Når gulvet 
har tørket (etter ca. 1 time), kan det tas i bruk igjen. Hvis du ønsker at gulvet skal 
bli blankere, kan du gå over med en ullklut eller poleringsmaskin. På terrakotta og 
naturstein med høyt vannoppsug (f.eks. serena, ubearbeidet kvartsitt) anbefales det 
å først påføre et strøk med impregneringsmidlet FOB XTREME eller W68. 
Vedlikehold: 
Fornyelse av finishen (hver 2-3. måned): Rengjør først overflaten med en 
fortynnet løsning av CLEANER PRO (1:200). Påfør deretter MATT ved å fortynne 500 
ml produkt i 5 liter vann. Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen. 
Gjenoppretting av beskyttelsen (1 gang i året): Bruk en mopp, en klut eller annet 
påføringsredskap, og påfør en lett fortynnet voks (200 ml vann til 1 liter produkt). 
Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen. 
Anti-støvbehandling: Ufortynnet MATT påføres tørr flate med ett jevnt penselstrøk. 
Den behandlede flaten tørker i løpet av en time. 

Advarsel:
Produktet kan fjernes med voksfjerneren for vannbasert voks PS87 PRO.
Anbefales ikke på utendørs overflater, i fuktige rom eller våtrom (bade-/vaskerom, 
osv.).
Produktet kan endre materialets utseende. Test produktet først på et lite område.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
• Må oppbevares i romtemperatur. Produktet tåler ikke frost.

Pakningsstørrelser
1 liter: kartonger á 12 stk.
5 liter: kartonger á 4 stk.

DEKKEVNE
Forbruk 1 liter:

Terrakotta 30 m²

Naturstein 30/40 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

VOKS MED NATURLIG EFFEKT TERRAKOTTA, KLINKER, UPOLERT NATURSTEIN 
OG AGGLOMERAT, TUFFSTEIN, HARPIKS

MATTMATT


