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Tec Line Matt Matting Mousse
tasoituspasta 

OMINAISUUDET 

Vesipohjainen tasoituspasta kolminkertaisella  teholla, kiillottava, puhdistava ja 

täysin rasvan poistava vain yhdellä käytöllä. 

CS Tec Line Matt Matting Mousse tarjoaa seuraavat etuudet ja ominaisuudet: 

 Parantaa maalin tarttuvuutta tarjoamalla tasaisen pinnan.

 Se estää hiomjälkien ja naarmujen aiheuttavat ongelmat 
häivytysalueilla, jotka joskus näkyvät viimeistellyn pinnan läpi.

 Voidaan käyttää kangaspalan kanssa listojen ympärillä tai 
tiivisteiden alla.

 Tasainen mattaus ja puhdistus teho tarjoaa täydellisen lopputuloksen 

vaikeasti saavutettaville alueille – kuten oven karmeihin ja kynnyksiin, 

ränneihin, ovenlukkoihin, kahvoihin, jne.

 Helppo pyyhkiä pois, jättämättä mitään jäämiä jotka voisivat vaikuttaa 

maalin tarttuvuuteen.

 Ei värjää kumiosia tai listoja.

 Ei sisällä silikoonia, ei liuotinta eikä sillä ole haihtuvien 

orgaanisten aineiden heikentävää vaikutusta.

KÄYTTÖ 

CS Tec Line Matt Matting Mousse:a tulee käyttää yhdessä CS Topline Mattflex 
(karhuntassu) harmaa (136.274 ja 136.266) ja CS Topline Mattflex kulta 

(138.399) kanssa. 
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 Käytettäväksi kaikilla moderneilla päällysteillä joilla on korkea kuiva-aine 

pitoisuus, VOC (HS), keskiluokkainen kuiva-aine pitoisuus (MS) ja 

vesipohjaisilla OEM-päällysteillä.

 Ideaali puhdistamiseen ja muovipuskureiden hiertämiseen sekä

kumiosille ennen maalaamista.

TUOTETIEDOT 

Väri: vaalean harmaa 

Haju: hedelmäinen 

pH-aste 20°C:ssa: 7 

Tiiveys 20°C:ssa: 1,4 g/cm³ 

Paketti: 1,0 kg pullo 

Varastointi: 24 kuukautta 18 - 20°C:ssa suljetussa alkuperäispakkauksessa 

KÄSITTELY 

Ravista hyvin ennen käyttöä. 

Puhdista suuret pinnat liasta, lika voi aiheuttaa naarmuja. 

Kostuta CS hiontatyyny puhtaalla vedellä. 

Käytä CS Tec Line Matt Matting Mousse:a CS hiontatyynylle tai suoraan 

kohteeseen (n. 10g per keskikokoinen paneeli). 
   Hinkkaa alustaa keskitasoisella – jykevällä paineella tehden tasaista 

ristikkäistä liikettä kunnes alusta on täysin puhdas ja tavoiteltu matta pinta 

on saavutettu.   

 Poista jäämät CS mikrokuituliinalla ja puhdista alusta puhtaalla vedellä ja 
kuivaa. Jatka sitten normaalilla maalaamis prosessilla 

TURVALLISUUS 

Aiemmin mainitut tekniset tiedot, erityisesti tuotteidemme 

käyttösuositukset, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja 

kokemuksiimme tuotteiden käytöstä normaaleissa olosuhteissa. 
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Käytännössä materiaalit, pinnat ja paikkaolosuhteet voivat olla niin 

erilaisia että minkäänlaista takuuta tuotteen työtuloksista tai 

luotettavuudesta ei voida ymmärtää tästä informaatiosta eikä suullisesta 

neuvonannosta, ellemme ole syytettynä tahallisesta tai suuresta 

välinpitämättömyydestä. Tässä tilanteessa käyttäjä on vastuussa 

todistamaan että hän on antanut meille tiedoksi kaikki asiat, jotka 

vaaditaan kunnolisen ja lupaavan tuomion antamiseksi, kirjoitettuna, 

ajallaan ja täydellisenä. Minkä tahansa kolmannen osapuolen 

patenttioikeuksia tulee seurata. Lisäksi meidän yleiset myynti ja kuljetus 

käyttöehdot ja uusin teknisten tietojen sivu, joita tulee vaatia, ovat 

voimassa.   

Ohjeet käsittelyyn ja hävittämiseen ovat löydettävissä meidän materiaali 

turvallisuustietosivulla, kuin myös kemian teollisuuden ”Employers 

Liability Insurance Association”:nin tarkennukset. Tekijänoikeudet 

VOSSCHEMIE 


