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Opis 

Matirna pasta za pripravo površin pred lakiranjem. Površino obrusi, očisti in popolnoma razmasti ter ne 

pušča globokih risov. 

Lastnosti izdelka 

- mehansko in kemično odstrani voske in silikone 

- možnost mokrega ali suhega nanašanja 

- nanašanje ročno ali strojno  

- odstranjuje tudi lakirno meglo in trdovratne madeže 

Tehnične karakteristike 

- plastična steklenica 1 kg  

- pakiranje 12 kos/škatla 

- barva: zelena 

Uporaba 

Matirna pasta naredi podlago manj gladko (brez globokih prask), zato je oprijem novih prekrivnih 

slojev boljši. Primerna je za vse tipe površino, ki jo želimo obdelovati, to so pločevina (Zn, Al), 

novih barv ali barv, ki so jih poškodovali atmosferski dejavniki. Lahko jo uporabljamo ročno z 

matirno krpo in strojno (300-600 vrt/min). Postopek matiranja je lahko moker ali suh. Po končanem 

postopku matiranja pasto popolnoma očistimo z vodo. 

Št. Produkta Opis Vsebina Pakiranje 

3020-1 zelena 1 kg 12 

Rok uporabe 

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže. 

Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

POMEMBNO:  

Opisani proizvodi so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso 

namenjeni za splošno uporabo. 

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot 

smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne 

sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora 

uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o. 
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