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Overige informatie 
Jerrycan á 10 l art.nr. 30880

Toepassingsbereik 
Zijdeglans universele dispersie voor alle waterbestendige, niet-dissipatieve vloerbedekkingen, 
zoals elastische harde vloeren, absorberende natuur- en kunststeen. TOPCARE MATT biedt een 
zeer eenvoudige verwerkbaarheid, snelle droging en een zijde-achtige look. Uitstekend geschikt 
voor openbare gebouwen, sociale onderwijsinstellingen, zoals scholen, industrie, drukbezochte 
overheidsgebouwen.

Gebruiksaanwijzing: 
Vloeren voorafgaand met TOPCARE MATT basisreinigen/ontcoaten, dan met schoon water 
nabewerken en laten drogen. TOPCARE MATT overvloedig en volledig aanbrengen.
Pas na volledige droging van de eerste laag een tweede aanbrengen. Voor vloeren met open 
poriën, bijv. ouder linoleum, eventueel drie lagen grondig aanbrengen. Afhankelijk van de soort 
vloeren zijn alle DR.SCHNELL basisreinigers voor verwijdering/basisreiniging van TOPCARE 
MATT fluweel filmlagen geschikt.

Producteigenschappen
•   "De lichtheid van het bestaan” betekent eenvoudige verwerking voor beginners
•   Ideaal verloop
•   Tijdige droogtijd
•   Verontreiniging afstotend
•   Goed dekkend vermogen
•   Geen versplintering van de verzorgende filmlaag tijdens de toepassing
•   De verwerking met de methodes lengte- en dwarsrichting en achter-swing zijn eenvoudig
•   FIGR-getest; DIN EN 13893 (elastische, gelamineerde en textiele vloerbedekking en –

bepaling van de dynamische wrijving van droge vloeroppervlakken)
•   Bij restvochtige vloeren (nat-in-nat) met een uitstekend verloop
•   Aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van vloeren

Opmerking
Bij linoleum wordt een afvlakking van de coating na de basisreiniging en een intermediaire  
schuurbewerking aanbevolen tussen de afzonderlijke lagen. TOPCARE MATT tegen vorst  
beschermen. Voor vloeren met een fabrieksafwerking (PU, PUR, etc.), bevelen we een  
voorafgaande hechtingstest aan. Al naar gelang de klimatologische omstandigheden kan het vol-
ledige uitharden tot ca. zeven dagen duren.
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