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Maxiline Mat 

  

Rychle schnoucí matná nátěrová hmota na bázi akrylátových pryskyřic, otěruvzdorná a omyvatelná, 

fungistatická (omezuje vývoj plísní). 
   

Použití • Interiér  

• Ochrana a dekorace stěn, stropů a zárubní ze dřeva a kovu  

• Ideální barva pro velké plochy  

• Nová výstavba a renovace   

Vlastnosti 
  
  
  
  

  

 

  

• Vynikající kryvost, stačí 1-2 vrstvy i na barevné podklady 

• Možnost napojení bez viditelnosti tahů válců 

• * Aditivum s promotorem adheze umožňující aplikaci na dřevěné a 
kovové zárubně  

• Omezuje vývoj plísní (fungistatický) 

• Aditivum s okamžitým antikorozním účinkem Anti-flash Rusting  

• Výhody evropské ekoznačky, která zaručuje výkon při používání 
výrobků a snížení jejich dopadů na životní prostředí během jejich životního 
cyklu .  

Specifikace 

Vzhled Matná hladká nátěrová hmota 

Hustota 1,44 kg / l 

Suchý extrakt • Podle objemu: 34%  

• Podle hmotnosti: 54%  

VOC Mezní hodnota EU pro tento produkt (kat. A / a): 30 g / l 
(2010) Tento produkt obsahuje maximálně 5 g / l VOC. 

Aspekt filmu Matný, hladký 

Stupeň lesku <1,5 pod 85 °, velmi matná 

Vydatnost 
(Podle standardu NF T 30-073) 

9 až 11 m² / l, v závislosti na povaze stěny a způsobu aplikace 

Doba schnutí 
(při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti) 

• Suchý (bez prachu): 1 hodina  

• Obnovitelné: 6 hodin  

Odolnost proti otěru za 
mokra 
(podle normy ISO 11998) 

  
Třída 2 (podle normy NF EN 13300) 

Barva • Bílá  

Balení • Bílá: 15 L a 5 L  

Životnost • 24 měsíců v originálním balení, neotevřené .  

• Chraňte před mrazem a teplem.  

• Po použití nádobu pevně uzavřete .  
Konkrétní doporučení  Během aplikace a schnutí větrejte místnost .           

 Nevyhazujte zbytky do odpadu. Obal a zbytek jeho obsahu by neměly být 
likvidovány s domovním odpadem. Informace o postupech likvidace a sběru 
získáte u místních úřadů .           

 Používejte čisté a řádně udržované osobní ochranné prostředky: rukavice 

a ochranné brýle proti stříkajícím kapalinám.           

http://www.tollens.cz/


FICHE TECHNIQUE : Septembre 2018 (Annule et remplace toute fiche antérieure relative à 

ce produit) 
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Maxiline Mat 
  

Aplikace 

Ředění • Štětec, váleček 

• 1. vrstva může být zředěna 5 až 10% vodou v závislosti na pórovitosti podkladu.  

• Stříkací zařízení: ředění 5 až 10% vody v závislosti na absorpci podkladu a 
použitého vybavení .  

Příprava produktu  Penetrace – Základní hloubková penetrace, Idrotop Prim, Elastofix pigmente 
Aplikační materiál Štětec, speciální akrylový válec12 mm nebo 14 mm texturovaný polyamid, nízkotlaká 

stříkací pistole  
Čištění nástrojů Vodou 

Podklad 
 

Bez povrchové úpravy: • Sádrové omítky 

• Cementové nebo vápenocementové omítky  

• Dřevo a deriváty dřeva  

• Aplikace základního nátěru vhodného na dřevo s jedinečným chováním 
(teak, iroko, doussie, západní červený cedr)  

• Skelné tkaniny - tapety 

Natřené: • Kovy (natřené základem)  

• Natřené starými přilnavými barvami  

• Ostatní podklady: lze konzultovat  

Aplikační systém 
Podle DTU 59.1 bude nutné počítat s prací základního nátěru v závislosti na požadovaném stavu povrchové úpravy 

  
Podklad Natřené kovy    

Surové nebo natřené 
dřevo 

Podklady  
(hydrofobní / 

práškové) 

   

      Další kompatibilní podklady  

 Penetrace  
1 nátěr MAXILINE MAT  
zředěný na zárubních, 
které nejsou vystaveny 

velkému zatížení a 
nebezpečí rzi 

  
Jinak 1 vrstva  

Toll Metaux Antirouille 

1 vrstva zředěné 
MAXILINE MAT 

  
  

  
Na surové dřevo Tol 

Prim U 

1 vrstva  
Toll Metaux 
Antirouille 

1 vrstva MAXILINE MAT zředěná, 
pokud se homogenní podpora 

absorbuje 

  
Jinak 1 vrstva IDROTOP PRIM 

nebo Základní hloubková 
penetrace 

dokončovací 
práce 1-2 vrstvy MAXILINE MAT 

  
Zdraví a bezpečnost • Produkt není klasifikován jako nebezpečný.  

• Nahlédněte do bezpečnostního listu.  
  

Pokyny k používání, které respektují zdraví a životní prostředí: 
Abyste se vyhnuli plýtvání barvou: odhadněte potřebné množství barvy: 1 l barvy pokrývá průměrně 5 m2 
povrchu ve 2 vrstvách. 
Nedokončené nádoby pevně uzavřete, aby bylo možné barvu znovu použít. 

 

http://www.tollens.cz/

