
 
 

   PIELIETOJUMS  
• Grīdu kopšanai un matētas apdares izveidei terakotas, māla flīžu, 

marmora un dabīgā akmens grīdām. 

• Ideāls apdares pārklājums pēc ūdens bāzes hidrofobizējoša 

sastāva uzklāšanas. 

• Ideāli piemērots iekštelpu sienām no ķieģeļiem un dabīgā akmens, 

dekoratīviem segumiem no ģipša, rūpnieciskā akmens un betona, 

lai novērstu lobīšanos un nostiprinātu virsmu. 

 
 
 

 
   PRIEKSROCĪBAS  
• Nodrošina dabisku efektu. 

• Ļoti koncentrēts: var atšķaidīt atbilstoši prasībām. 

• Var pulēt, lai iegūtu satīna apdari. 

• Pilnībā noņemams. 

• Ir augsta pašizlīdzināšanās spēja. 

• Netīrumus un putekļus atgrūdošs. 

 
 
 
 

   DARBA APRAKSTS  
Grīdu un sienu aizsardzībai: Mazliet atšķaidīt MATT, lai padarītu to 

šķidrāku un vieglāk uzklājamu, pievienojot 200 ml ūdens uz litru 

produkta. Uz tīras un sausas virsmas uzklāt vienu vienmērīgu MATT 

kārtu, izmantojot flīsa aplikatoru (saru otu). Nogaidīt, līdz tas pilnībā 

izžūst (apmēram stundu), un pēc tam uzklāt otro kārtu pretējā 

virzienā nekā pirmā (t.i., horizontāli, ja iepriekš tika uzklāts vertikāli, 

vai otrādi). Pa virsmu var staigāt jau pēc 1 stundas. Lai iegūtu lielāku 

spīdumu, nopulēt ar grīdas pulētāju vai vilnas drānu. Apstrādājot 

terakotu un ļoti absorbējošu dabīgo akmeni (kaļķakmeni, 

smilšakmeni, vecas māla flīzes, rupju kvarcītu), ieteicams izmantot 

hidrofobizējošu sastāvu kā bāzes slāni, piemēram, FOB XTREME vai 

W68. 

Uzturēšanai: 

Apdares atjaunošana (ik pēc 2-3 mēnešiem): pēc virsmas 

tīrīšanas ar atšķaidītu CLEANER PRO šķīdumu (1:200), uzklāt 

MATT, atšķaidot 500 ml sastāva 5 litros ūdens. Pa virsmu var staigāt 

tiklīdz sastāvs ir nožuvis. Aizsardzības atjaunošana (reizi gadā): 

uzklāt nedaudz atšķaidītu vasku (200 ml ūdens uz litru produkta), 

izmantojot vilnas aplikatoru, drānu vai citu aplikatoru. Pa virsmu var 

staigāt tiklīdz sastāvs ir nožuvis. 

Virsmas apstrāde pret atslāņošanos: ar otu uzklāt vienmērīgu 

neatšķaidīta MATT kārtu uz sausas grīdas. Virsma būs sausa jau 

pēc 1 stundas. 
 

Uzmanību: 

Produktu var noņemt, izmantojot īpašu vaska noņēmēju, kas 

paredzēts ūdens bāzes vaskiem PS87 PRO. 
Nav ieteicams lietot uz āra virsmām vai mitrā vidē, kā arī vietās, kur uz virsmas 
uzkrājas ūdens (vannasistabās, dušas telpās un kabīnēs). 
Produkts var mainīt materiāla izskatu, vispirms testēt nelielā laukumā, lai pārbaudītu, 
vai nav notikušas izmaiņas. 
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AIZSARGVASKS AR 

DABĪGU EFEKTU 

 
TERAKOTA, MĀLA FLĪZES, NEPULĒTS 

AKMENS UN AGLOMĒRĀTI, TUFS, 

SVEĶU PĀRKLĀJUMI 

MATT 

PATĒRIŅŠ 

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un 

aprēķināts vienai kārtai" 

 

Iepakojums: 
1 litra kannas, 12 gab. vienā kastē 

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē 

UZMANĪBU 
• Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
• Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē . 
• Uzglabāt istabas temperatūrā; pasargā iepakojumu no sala. 
 
TEMPERATŪRAS 
Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 10° līdz 30°C. 
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Ar 1 litru sastāva: 

Terakota  30 m² 

Akmens 30/40 m² 

 


