
Pasta matująca.

• Służy do matowienia połysku dla farb Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50,
Temadur 90, Diccoplast 30, Diccoplast 80 i Dicco Flex 30

1,0 kg/l

Po dodaniu Temamatt Matting Paste farbę dokładnie wymieszać używając wiertarki z
mieszadłem lub automatycznego miksera, tak by pasta była dobrze wymieszana z farbą.

Wartości podane w poniższej tabeli są jedynie danymi orientacyjnymi. Mogą więc
wystąpić od nich niewielkie odchylenia. Grubość warstwy, warunki schnięcia oraz metody
aplikacji mogą również mieć wpływ na połysk.

UWAGA! Temamatt Matting Paste może powodować obniżenie lepkości niektórych
produktów.

Produkty do metalu

Duasolid 50 biały 6 0.5
1
2

50
35
20

Temadur 90 biały 7.5 1
2

85
55

Temalac FD 80 biały 9 0.5
1
2

60
35
15

Temalac ML 90 biały 9 0.5
1
2

70
45
20

Produkty do drewna

Diccoplast 30, TAL 754 7221 20 15 10

Diccoplast 80, TAL 634 7221 65 50 40

Dicco Flex 30, TAL 752 7221 20 15 10

Ilość Temamatt jest obliczona w stosunku do ilości farby bez kwasu i rozcieńczalnika.
Dodawać Temamatt intensywnie mieszając. Kwas i rozcieńczalnik należy dodać po
Temamatt.
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Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 760 g/litr.

Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu.
Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie

możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i
doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy

prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu
do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się

na własną odpowiedzialność użytkownika.
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