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DS 2305 NATURE MATT 
1 01.10.2018 Lakier do zabezpieczania podłóg drewnianych  
 
CHARAKTERYSTYKA 

 
Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier na drewniane podłogi.  
 

 Produkt wyróżniony znakiem pochodzenia „Klucz z Flagą Finlandii” (Key Flag). 
 

  
ZASTOSOWANIE NATURE MATT nadaje się do nakładania wałkiem na parkietach i podłogach 

drewnianych w domach prywatnych i obiektach publicznych. Tworzy bardzo 
wytrzymałą powierzchnię. Nie nadaje się lakierowania drewna sosny 
gęstokwiatowej i drewna poddanego obróbce chemicznej np. dąb wędzony. 
 

 
DANE TECHNICZNE 
 

 

Zawartość substancji stałych Około 28% objętościowych 
 

Lotne związki organiczne (VOC) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l. 
 

Praktyczna wydajność  
 Jedna warstwa nakładana wałkiem do lakierów  ok.6 - 8 m2/l 
 Jedna warstwa stalową pacą (lakierowanie konserwacyjne) ok. 25 m2/l 
   
Gęstość  ok. 1.0 g/ml  
   
Czas schnięcia w temp. 20oC/50% 
wilgotności względnej 

 

- aplikacja stalową pacą po 30 – 60 min 
- aplikacja wałkiem 
- lekki ruch pieszy 

po 2 – 4 godz. 
po 1 – 2 dniach 
 

 Czas schnięcia może się wydłużać gdy temperatura otaczającego powietrza jest 
niższa i/lub  wzrasta wilgotność. 
 

Rozcieńczalnik, rozcieńczalnik do 
mycia  

Woda. Sprzęt natychmiast po użyciu umyć wodą z dodatkiem środka do 
czyszczenia pędzli RENSA BRUSH.  

  
Wygląd powłoki Matowa 
  
Kolory Bezbarwny 
  
Opakowania (dostępność zależy od 
kraju) 

Bezbarwny: 5 l 

  
OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA Patrz Karta Charakterystyki  
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SPOSÓB STOSOWANIA  
Przygotowanie podłoża Powierzchnia drewniana musi być sucha, dobrze zeszlifowana i oczyszczona z pyłu 

powstałego przy szlifowaniu oraz innych zanieczyszczeń. 
 
Powierzchnie nieimpregnowane i zeszlifowane do czysta:  
Zalać szczeliny masą szpachlową do parkietów GAP. Zagruntować drewnianą 
powierzchnię wodorozcieńczalnym podkładem Teknos zgodnie z instrukcją stosowania. 
Nakładać 1 -2 warstwy NATURE MATT wzdłuż włókien drewna.  
 

 Nakładanie samego NATURE MATT: 
Nakładać warstwę lakieru przy użyciu wałka na wyszlifowane podłoże drewniane, 
Dokładnie przeszlifować międzywarstwowo ścierniwem o granulacji 100 -150 i nałożyć 
kolejną warstwę za pomocą wałka do lakierów.  
Zapewnić równe wchłanianie obydwu warstw.  
 

 Fabrycznie lakierowane parkiety i lakierowane podłogi drewniane. 
Drewnianą podłogę należy dokładnie wyczyścić. Dokładnie przeszlifować 
międzywarstwowo używając siatki lub papieru ściernego o granulacji 100-150. Usunąć 
powstały w trakcie szlifowania pył używając w tym celu odkurzacza. Na koniec wyczyścić 
czystą, nie pozostawiającą kłaczków, wilgotną ściereczką. Nakładać jedną warstwę packą 
stalową ze stali nierdzewnej a następnie kolejną 1 – 2 warstwy przy pomocy wałka. W 
niejasnych sytuacjach, żeby sprawdzić przyczepność produktu do podłoża należy 
wcześniej wykonać próby. UWAGA! Jeżeli podłoga poddana była wcześniej olejowaniu  
lub lakierowaniu wyrobami uretanowymi lub alkidowymi przed pomalowaniem NATURE 
MATT podłogę należy wcześniej wyszlifować do surowego drewna.  
 
Renowacja powierzchni: 
Odświeżyć podłogę używając NATURE MATT. Na początku usunąć zadrapania i ubyki 
poprzez wyszlifowanie podłoża papierem ściernym o granulacji 150. Następnie nałożyć 
NATURE MATT na ograniczonym obszarze wzdłuż włókien drewna. W przypadku 
nakładania na niewielkiej, wydzielonej powierzchni w ramach prób można do aplikacji 
użyć plastikowego wałka piankowego.  
 
Przed położeniem kolejnej warstwy lakieru należy upewnić się, że poprzednie warstwy są 
całkowicie suche. 
 
Niekiedy różnego rodzaju gumowe poszycie dywanów i elementy anty-poślizgowe mogą 
zawierać plastyfikatory, które mogą przyczyniać się do trwałego uszkodzenia powierzchni 
lub powodować przebarwienia olejowanych lub lakierowanych powłok.  
 

Warunki podczas nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha. 
Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić 7± 2 % wagowo 
Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i podkładu powinna 
wynosić 18 – 24°C a wilgotność względna powietrza powinna być na poziomie 40 – 60 % 
zarówno w trakcie aplikacji jak i podczas schnięcia.  

  
Instrukcja dotycząca pielęgnacji Ostateczną twardość lakierowana powierzchnia osiąga po upływie 2 tygodni. W tym 

czasie należy unikać szorowania i zmywania.  Zaplamione powierzchnie można oczyścić 
wilgotną szmatką lub mopem. Należy używać neutralnych detergentów. Bardzo 
zabrudzone powierzchnie można później czyścić z użyciem lekko zasadowych, 
uniwersalnych środków czyszczących.  

  
INFORMACJE DODATKOWE Czas przechowywania: w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 

powyżej +1°C przez 1 rok.  
 
NIE MOŻE ZAMARZAC 
 
 
 
 
 

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak 
również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy 
również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z  powodu niewłaściwego ich użycia. 
Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com. 

 


