MATTPASTE
Matta-aine käytettäväksi LONGLIFE vario – aineen kanssa

Koostumus:
Vario MATTPASTE on piidioksidi- ja polyakryylihapon
derivaattapohjainen vesidispersio.
pH-arvo on noin 9,5.
Tuotteen edut:
Vario MATTPASTE on mattapintaiseksi tekevä aine, joka
lisättynä polymeeridispersioon LONGLIFE vario vähentää
olennaisesti luonnollista kiiltoa.
LONGLIFE varion suoja- ja kestävyysominaisuudet eivät
muutu, jos siihen on lisätty vario MATTPASTEa. Vaikka
käsiteltävillä pinnoilla kävellään usein, mattapinnoilla ei
kuitenkaan ole vaarana niiden asteittainen kiillottuminen.
Tarvittaessa mattakalvon voi milloin tahansa kiillottaa
erittäin kiiltäväksi käyttäen nopeaa kiillotuskonetta
(> 1000 kierrosta/min.).
Käyttötarkoitus:
Saa käyttää ainoastaan aineen LONGLIFE vario kanssa.
Seoksen LONGLIFE vario / vario MATTPASTE
säilyvyysaika on noin yksi (1) vuosi.
Astiaa tulee sekoittaa tukevasti aina ennen käyttöä.
Käyttö:
LONGLIFE vario kalvon mattauttaminen:
kaada yhden vario MATTPASTE-pussin sisältö 5 litraan
LONGLIFE vario – dispersiota ja sekoita huolellisesti sekä
ravista voimakkaasti. Lattian on oltava puhdas ja kuiva
(puhdista se tarvittaessa huolellisesti). Levitä seos lattiaan
ohuena ja tasaisena kerroksena 2 – 3 kertaa. Käytä
sopivaa lattiapyyhettä, esimerkiksi ultanSPEED. Anna
kuivua noin 30 minuuttia.

Suojattujen lattiapintojen huolto ja puhdistus:
Siivoa kaikenlainen lika pyyhkimällä tai käyttämällä
puhdistusaineeseen SR 13, FR 66, VIONET
(keskim. 1 %) kastettua moppia tai puhdistusaineita
kuten TAWIP, WIPGO (noin 0,5 – 1%). Jos käytät
puhdistuskonetta, suosittelemme aineen INNOMAT
käyttöä. Poista selvät tahrat suihkuttaen niihin
LONGLIFE vario –ainetta tai LONGLIFE varion ja vario
MATTPASTE:n seosta (max. 400 kierrosta/min.,
valkoisella hiontalevyllä), joka on laimennettu suhteessa
3 osaa vettä.
Ekologisuus:
Tätä tuotetta koskee pesu- ja puhdistusaineita koskeva
ympäristölaki ja siihen liittyvät toteutusmääräykset
lähtöaineiden maatumisesta.
Tarvittaessa saatavilla on monipuolista tietoa tämän
tuotteen vaikutuksista ympäristölle.
Pakkauksen voi viedä kierrätykseen vain jos se on täysin
tyhjä.
Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.
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