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Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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Karta techniczna 
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Wersja: 1 

PASTA MATUJĄCA SCUFF & MATT 

Art. Nr:  91380 (SAP nr 300009904) 500 g 
 91379 (SAP nr 300009905) 1 kg 

 

 

Opis produktu: 

Pasta matująca pomaga szybko i skutecznie przygotować powierzchnię przed aplikacją warstw dekoracyjnych. Produkt jednocześnie 

oczyszcza oraz matuje przyczyniając się do zwiększenia przyczepności. Ułatwia przygotowanie elementów do lakierowania, a w 

szczególności stref cieniowania np. lakieru bazowego, bezbarwnego lub emalii nawierzchniowych. Wpływa na uzyskanie równomiernego 

wyglądu lakierowanej powierzchni.  

Sposób użycia: 

     

1. Wstrząsnąć przed 
użyciem 

2. Niewielką ilość pasty 
Scuff & Matt nanieść na 

zwilżoną wodą 
włókninę ścierną np. 

Novol Ultra Fine (Art. 
Nr: 39526) 

3. Zmatować 
powierzchnię włókniną 

do uzyskania 
równomiernie 

matowego efektu. 

4. Resztki pasty usunąć za 
pomocą gąbki z ciepłą 

wodą.  

5. Powierzchnię odtłuścić 
zmywaczami W 785 

oraz 785/780. Element 
jest gotowy do 

lakierowania 

 

Cechy charakterystyczne: 

• Równomiernie matuje i oczyszcza powierzchnię; 

• Przyspiesza i upraszcza proces przygotowania powierzchni przed lakierowaniem; 

• Nieszkodliwa dla środowiska, nie zawiera silikonu; 

• Do produktów rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych; 

• Do użycia z włókniną ścierną Novol; 
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Dane techniczne: 

 Wartość 

Typ substancji: Pasta zawierająca substancje czyszczące i odtłuszczające oraz mikrocząsteczki ścierne 

Kolor: szary 

VOC: 12 g/l 

Temperatura zapłonu: >65°C 

Waga netto: 500 g lub 1000 g 

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12 szt. x 500 g lub 6 szt. x 1000 g 

 

Termin przydatności i warunki przechowywania: 

 

Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 5°C - 25°C. Chronić przed mrozem. Produkt zachowuje swoje 

najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta.  

 


