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MAT & CLEAN 
PASTA MATUJĄCO-
ODTŁUSZCZAJĄCA 

Pasta przygotowująca powierzchnię 
przed lakierowaniem. Produkt jest 
przeznaczony do zamatowania  
powierzchni przed lakierowaniem. 
Czyści wszystkie ślady wosku, smaru 
oraz silikonu i jednocześnie matuje 
powierzchnię podczas jednego 
procesu. 

Produkt o wysokiej jakości i 
skuteczności. 

 
 

PODŁOŻE 

 Podkłady akrylowe. 

 Podkłady epoksydowe. 

 Stare powłoki lakierowe.  

 Tworzywa sztuczne (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC twarde). 
 
 
KOLOR 

 Zielony. 
 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Powierzchnie oczyścić z zanieczyszczeń kurzu, pyłu itp. Odtłuścić zmywaczem silikonowym. 
 
UWAGA:  Temperatura pracy musi wynosić co najmniej +10°C. Max. wilgotność powietrza to 80%. 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Ręcznie: 

 Nakładać za pomocą włókniny ściernej (Scotchbrite) lub gąbki. 

 Rozprowadzić równomiernie na całej  powierzchni.  

 Szlifować gładkimi, okrągłymi ruchami, lekko dociskając do powierzchni. 

 Po przeprowadzonym procesie zmyć pozostałość mokrą gąbką.  
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Przez maszynę:  

 Nanosić za pomocą drobnej włókniny ściernej. 

 Rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni. 

 Maszyną o ruchu mimośrodowym, na niskich obrotach, szlifować powierzchnie.  

 Po przeprowadzonym procesie zmyć pozostałość mokrą gąbką.  
 
 

 
REGULACJA IZO 

Wartość graniczna UE: kategoria B/a 200 g/l 

Ten produkt zawiera max. 188 g/l 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Okres przydatności produktu w oryginalnym opakowaniu przechowywanego w temperaturze 20˚С 
wynosi 24 miesiące. 

 

 

PRZEPISY BHP 

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
 

OPAKOWANIE 

Nr Art.: Opakowanie: Opakowanie zbiorcze: 

00801-3 1 kg 8 
 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia 

nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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