
  

Lux Matt
Mat beschermingsmiddel voor parket

Matte bescherming voor parket op basis van harde was en acrylpolymeren voor het 
onderhoud van geverniste of geoliede houten vloeren met een matte afwerking. 
Aanbevolen voor het periodieke onderhoud van gelakt of geolied parket, zowel natuurlijk 
als gekleurd. Maakt het mogelijk een gelijkmatige matte beschermlaag te verkrijgen zonder 
sporen achter te laten.

Technische gegevens 20°C – 60% r.v.

Uiterlijk Witte vloeistof

Dichtheid 1,00 kg/liter

pH 8

Beloopbaarheid 1 uur

Indicatief uitstrijkrendement Ongeveer 30 m2/liter

Toepassingstemperatuur Van + 5 tot + 35 °C

Bewaring 24 maanden in originele verzegelde 
verpakking – Niet vorstbestendig

Verpakking Flessen van 1 liter

Reiniging &
onderhoud

Lux Matt

Gebruiksaanwijzing
Verwijder stof en vuil van het oppervlak met een bezem of een stofzuiger.
Was de vloer met een geschikt schoonmaakmiddel, bijv. Pulito Parquet, Deteroil of 
Saniparquet en laat hem drogen. Strijk Lux Matt gelijkmatig uit met een zachte, met 
water bevochtigde en goed uitgewrongen doek. Na ongeveer 1 uur, indien nodig, een 
tweede laag aanbrengen.
Voor pas geoliede vloeren moet u 15 tot 20 dagen wachten alvorens met Lux Matt te 
behandelen.

Opmerkingen
Gebruik alleen doeken en lappen die bevochtigd en goed uitgewrongen zijn, en vermijd 
overtollig water.
Schudden voor gebruik.
Breng niet te veel product aan.

Veiligheidsnormen
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket 
strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te 
gebruiken.

Afvalverwerking
Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke wetgeving.

Certificaten

De aanbevelingen in dit technisch 
informatieblad zijn uitsluitend 
indicatief en houden geenszins 
onze verantwoordelijkheid in, 
aangezien de wijze en de 
voorwaarden van gebruik van het 
product buiten onze controle 
vallen. Wij raden u aan de 
daadwerkelijke geschiktheid voor 
het beoogde gebruik te verifiëren.
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