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Dokonalosť pre svetlé drevo.  

Vysoko kvalitná, high-tech ochrana pred slnkom, pre priemyselné aj ručné natieranie mäkkého 

dreva (profilové dosky, panely, dosky pre použitie v interiéroch) s preventívnou ochranou 

proti žltnutiu dreva. 

SunCare Jet Matt sa vyznačuje dobrou všeobecnou chemickou odolnosťou, účinne znižuje 

stmavnutie dreva, nemení prirodzený vzhľad dreva. 

 

Je k dispozícií v nasledujúcich odtieňoch: 

Bezfarebný a 4 biele transparenté lazúry 100, 200, 300 a 400. 

Pre obzvlášť vysoké nároky na odolnosť sa odporúča pridať 5 – 10 % tužidla HH1010. 

 

Špecifikácia 

Zloženie Pu- modifikované polyméry a ľahkým aditívami pre ochranu 

Viskozita 25 – 30 sek. /DIN 4 mm 

Hustota 1,00 – 1,15 kg/l  

VOC  < 3 % 

Spotreba cca 6 – 8 m2/kg  na vrstvu ( v závislosti od nasiakavosti podkladu) 

Farba  bezfarebný a 4 biele transparentné lazúry 100, 200, 300 a 400 

Lesk  mat 

Klasifikácia zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 

1272/2008 (CLP) 

Produktové varianty:  SunCare JetMatt 100, 200, 300 a 400. 

 

Použitie 

Aplikácia  neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním  

  na veľké plochy sa odporúča nástrek 

Pracovný postup 1-2x SunCare JetMatt- bez medzibrúsenia 

   na stropné plochy a interiérový dizajn všeobecne 

   rovnaká aplikácia, s prídavkom 5 – 10 % tužidla HH1010 

Je dôležité zabezpečiť, aby sa SunCare JetMatt naniesol rovnomerne, pretože rôzne hrúbky 

spôsobia na dreve farebné rozdiely. Produkt je pripravený na použitie. Pred nanesením ho 

dôkladne premiešajte a skontrolujte odtieň. 

Schnutie na dotyk po 2 – 3 hodinách 

pretierateľný po 4 – 6 hodinách 

Čistenie vodou, CLEAN-UP čističom alebo univerzálnym čističom Universal Cleaner SE 

Drevo a drevené povrchy  drsný povrch má vplyv na adhéziu a preto je vhodné pred  

aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť.  

Obsah vlhkosti dreva  vlhkosť dreva by mala byť medzi 12 – 16 % a nesmie prekročiť limit  
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 18 %.  

Podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt. Produkt 

ukazuje svoj účinok pri aplikácií na neošetrené drevené povrchy.  

Povinnosti skontrolujte priemyselné spracovanie dreva, hlavne rezné hrany a mechanické 

poškodenia na čelnej strane. Tie musia byť ošetrené s originálnym náterovým 

systémom (ochrana proti vniknutiu vody).  

Farba lazúry  spotreba produktu a prirodzená farba dreva má vplyv na výsledný farebný 

odtieň dreva. 

Dodatočné informácie  
SunCare Jetmatt môže byť potiahnutý s JetFinish SP12 alebo JetFinish leštiaci  pre zvýšenie 
chemickej alebo mechanickej odolnosti. 
 

Likvidácia a skladovanie 

Likvidácia a odpad: znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie 

a povrchových vôd. Pridaním 0,5% koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej 

látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.  

Kód odpadu 08 01 12 / 08 01 15. 

Skladovanie  6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe 

skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou) 

 

Bezpečnostné opatrenia 

Bezpečnostné pokyny: Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte 

bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi 

emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare).  

Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas 

práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do 

ovzdušia.  

Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.  

 
Distribúcia: RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, 080 01 Prešov, +421 51 77 22 509  
renojava@renojava.sk  
 

 

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzné a zodpovedajú našim aktuálnym vedomostiam a znalostiam.  

Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od 

individuálnych okolností u zákazníka. 
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