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KIILTO NATURE MATT 

HYBRYDA LAKIERU Z OLEJEM, PRODUKT NAWIERZCHNIOWY 

ZASTOSOWANIE NATURE MATT  jest 1-składnikową wodną matującą powłoką do 
parkietu i drewnianych podłóg. Uwydatnia naturalny kolor i  piękno 
drewna.  

WŁAŚCIWOŚCI * nadaje matowy i naturalny wygląd  

 * wysoka zawartość ciał stałych 

 * dobra odporność na ścieranie i chemikalia 

 * zawiera zabezpieczenie przed promieniami UV  

 * łatwy w nanoszeniu wałkiem  

 * bezpieczny w użytkowaniu 

 

DANE TECHNICZNE   

 Połysk: Gardner 60°   5 

 gęstość ok.1 kg/l 

 palność niepalny 

odporność na zamarzanie niestabilny 

 minimalna temp. pracy +18°C 

ZUŻYCIE ok. 6-8 m²/l jedno rozprowadzenie wałkiem do lakieru 

 ok. 25 m²/l jedno rozprowadzenie stalową szpachlą (dla zapewnienia 
właściwej adhezji przy odświeżającym nakładaniu) 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 Powierzchnia  drewna  musi być sucha, dobrze przeszlifowana i 
wyczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

 Nielakierowane, dobrze przeszlifowane podłogi: 
Szczeliny w podłodze wypełnić szpachlówką np.:mieszanką lakieru 
podkładowego  np.  FORME oraz pyłu ze szlifowania lub szpachlówką do 
parkietu GAP. 

 Zagruntuj powierzchnię parkietu wodnym gruntem do parkietu wg instrukcji. 
Nanieś 1-2 warstwy Nature Matt, wzdłuż włókien drewna. 
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 Pokrywanie tylko powłoką Nature Matt: 

 Nałóż jedną warstwę Nature Matt na przeszlifowaną powierzchnię wałkiem.  

 Przeszlifuj lekko papierem o granulacji 100-150  i nanieś ponownie jedną 

warstwę Nature Matt wałkiem.  

 Fabrycznie lakierowane parkiety lub uprzednio lakierowane podłogi:    
Wyczyść dokładnie podłogę. Przeszlifuj delikatnie używając papieru lub 
siatki o granulacji 100-150. Usuń odkurzaczem pył drzewny, a następnie 
przetrzyj czystą ścierką. Nanieś 1 warstwę lakieru Nature Matt przy użyciu 
aplikatora stalowego, następnie 1-2 warstwy wykańczające wałkiem. Należy 
przeprowadzić próbne testy przyczepności do starego lakieru. 
Uwaga!     
Podłogi zabezpieczone olejem, lub lakierami uretanowymi lub alkidowymi 
muszą być zeszlifowane do samego drewna. 

 
ODNAWIANIE PODŁOGI:   W celu odnowienia podłogi pokrytej Nature Matt, usuń rysy i szczeliny 

delikatnie szlifując papierem o granulacji  150. Następnie nałóż Nature Matt 
na  powierzchnię, wzdłuż włókien drewna. Na małych niewidocznych 
powierzchniach Nature Matt można nakładać plastikowym wałkiem 
piankowym. 

 

CZAS SCHNIĘCIA Aplikacja stalową szpachlą                  30-60 minut 
Wałkiem do lakieru                             ok. 2 -4 godziny (+20°C/50%RH) 

 Po 1-2 dniach podłoga może być obciążona delikatnym chodem. Podłoga 
osiąga  finalną twardość po 2 tygodniach. 

ZALECANE                        temperatura pomieszczenia, lakieru, drewna +18...24°C 

WARUNKI PRACY           wilgotność drewna 7......+/-2  

                                               wilgotność względna powietrza 40......60 % 

                                               Panujące warunki znacząco wpływają na efekt finalny i czas schnięcia.  

 

MYCIE NARZĘDZI           Należy myć narzędzia w letniej, czystej wodzie natychmiast po użyciu. 
Woda  może być wprowadzana do kanalizacji. 

OPAKOWANIE 5 litrów 

 

BHP Należy unikać zbędnego kontaktu skóry ze świeżym produktem. 

 Oddzielna Karta charakterystyki produktu dostępna na zapytanie. 
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     PRZECHOWYWANIE Przechowywać w chłodnym miejscu w temp.  +1°C, w szczelnie 
zamkniętym, oryginalnym pojemniku maks. 1 rok. Zawsze zamieszać przed 
użyciem. 

 

UWAGI Lakier Nature Matt nie nadaje się do lakierowania sosny diamentowej i  

 gatunków poddanych obróbce chemicznej, np. dąb wędzony.  

 Nie należy nanosić nowej warstwy, dopóki poprzednia dokładnie nie 
wyschnie. Lakier po dłuższym przechowywaniu należy zamieszać przed 
użyciem.  

                                          Nasze zalecenia oparte są na własnych badaniach i najlepszej dostępnej 
wiedzy. Lokalne warunki pracy i stosowane metody mogą się różnić i 
pozostają poza naszą kontrolą. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni 
za uzyskane wyniki na miejscu. 

  W celu uzyskania dodatkowych informacji i sprawdzenia ważności 
wydrukowanej karty technicznej należy skontaktować się z naszym 
biurem: 
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