
MATIX
Profesionální omyvatelná matná barva

na sádrokarton, stropy a výstavní stánky 
0328.

Popis a použití
MATIX je omyvatelná barva pro profesionální vnitřní i vnější použití a vyznačuje se vysokou kryvostí a 
vynikající bělostí. Snadné se s ním pracuje i na vysoce savé podklady. Vhodný pro výstavní stojany. 
Může být použit na plochy pro nový interiér, na obnovení malby, přímo na sádrokarton nebo pro 
chráněné venkovní prostředí. Tento produkt může být barevné tónován v systému ADVANCE HT. 

Specifikace
Barva: bílá a barevně tonován
Složení: vinylová disperze
Vzhled suchého filmu: matný (UNI 10795)
Specifická hmotnost: 1,42kg / l ( ±0.02)
Viskozita: 7000 ÷ 9000mPa.s Brookfield RVT 20 ot s 6
Odolnost proti mytí: výborný (UNI 10795) > 10.000 cyklů Gardner (UNI 10560)
*Praktické vydatnost: 5-6m² / l na dvě vrstvy
Skladovatelnost: 24 měsíců v uzavřených nádobách.
*Se může lišit v závislosti na drsnosti a savosti podkladu a ve vztahu k aplikačnímu systému.
Pozn.: Údaje jsou měřeny při teplotě 20 ° C. Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2004/42/CE-IIA (a)
Obsah VOC: 30g / l(2010).

Způsob použití:
Příprava podkladu: Podklad musí být vyzrálý bez křídování a zbavený mastnoty, oleje a jiných 
nečistot. V případě poškozených povrchů odstraňte všechny staré nátěry a výkvěty. V případě plísní 
nebo řas provedeme jejich odstranění. Umyjeme stěny a na zcela suchý povrch naneseme RENOVO 
cod. 0600 a materiál Impa RAS cod. 0542 a necháme uschnout. K vyrovnání děr, prasklin, trhlin 
použijeme IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA cod. 0401 IMPASTUK POWDER cod. 0410 nebo 
IMPASTUK POWDER EXTRA cod. 0418. Na nové omítky, velmi savé nebo starou malbu naneste 
vrstvu fixačního izolátoru pro sjednocení nasákavosti povrchu, materiál POLY VA cod. 0003,POLY 
ACRYL cod. 0004 nebo SUPERFIX cod. 0010 vhodně naředěný. Pro použití na sádrokarton použijte 
GREY FIX cod. 0011. Po důkladném vyschnutí pokračujte dvěma vrstavami Matixu.
Příprava výrobku: promíchejte na požadovanou konzistenci.
Způsob aplikace: štětcem – válečkem - stříkáním
Ředění hmotnostní: 10 ÷15% vody pro první a druhou vrstvou.
Ředění objemové: 15 ÷20% pro první a druhou vrstvou. Mezi nátěry počkat 5 - 6 hod.

POZNÁMKY:
Neaplikujte pokud je zamlžené počasí nebo U.R.větší než 75%. Teplota podkladu a musí být mezi 5 a 35
° C. Externí aplikace musí být chráněny před deštěm po dobu nejméně 48 hodin, a v každém případě do 
kompletního vysušení. Udržujte v teple a skladujte při teplotách mezi 5 a 35 ° C. Informace uvedené v 
tomto technickém listu jsou dle našich nejlepších zkušeností a technické znalosti a nezbavují Vás z 
provádění zkoušek a kontrol k ověření vhodnosti pro použití. 
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