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TECHNICKÝ LIST MATTSTONE REF: 12/5/1/.5 
 

LTP MATTSTONE  

 

Vydatnost: 
 Impregnační prostředek pro přírodní vzhled  

Pro vnitřní a venkovní použití  
Vhodný pro všechny typy přírodního a umělého kamene, 
neglazovaný porcelán, pískovec, břidlici, mramor, terazo, 
kámen, cihly a dlažbu. 
Impregnační přípravek s přírodním matovým vzhledem, který 
jemně zvýrazní barvu a texturu. Pomáhá chránit proti vzniku 
skvrn.  Silně odpuzuje vodu, olej a mastnotu. Umožňuje 
povrchu dýchat. 

 

Na 10 m
2
 

 

Podlahy s nižší pórovitostí – přibližně 1–2 litry  
 

Podlahy s vyšší pórovitostí – přibližně 3–4 litry  

 

Informace pro skladování: 
 
Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí. 
 

Údržba: 
 
Pravidelně podlahu zametejte a myjte prostředkem LTP 
Waxwash.  Stěny a pracovní plochy čistěte sprejem LTP 
Stonewash. Povrchy mohou vyžadovat intenzivnější čištění po 
každých 3–4 letech a pro tento případ použijte prostředek LTP 
Grimex. Povrchy po intenzivním čištění mohou vyžadovat 
aplikaci vrchního nátěru. Viz další informace v technickém listu 
LTP Grimex. 

 

Directions for use: 

Před použitím láhev protřepte. Zajistěte, aby ošetřovaný povrch 
byl úplně čistý, suchý a zbavený nečistot, špíny, cementu a 
zálivky. Tento prostředek aplikujte měkkým hadříkem nebo 
štětcem a mezi nátěry nechejte asi dvouhodinový odstup.  
Podlahy s větší savostí mohou vyžadovat další nátěry a na tyto 
podlahy by se měl tento prostředek štědře aplikovat. Hodinu po 
aplikaci přetřete povrch měkkým hadříkem bez chlupů nebo 
použijte lešticí stroj pro dosažení jednotného vzhledu a 
odstranění ještě nepohlceného materiálu. Tento produkt 
vyschne asi za dvě hodiny, ale plnou odolnost získá až za další 
tři dny. POZN. Cílem je podklad zcela zalít tímto prostředkem, 
avšak bez plýtvání. Neaplikujte na přímém slunečním světle. 
Přípravek pomůže potlačit skvrny na bázi oleje, ale případné 
rozlití je třeba hned utřít. Na podlahách s drsnějším povrchem 
může být výhodné použít příslušnou povrchovou impregnaci ve 
spojení s tímto přípravkem. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. 
 

 Health & Safety: 

Obsahuje: lakový benzín (benzinová frakce (ropná), 
hydrogenačně odsířená, těžká (obsah benzenu je 
<0,1 %). 
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do 
dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní 
organismy s dlouhodobými účinky. Štítek ES dle nařízení 
ES č. 1272/2008. 
 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte na uzamčeném 
místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte 
ochranné rukavice. 
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení, zajistěte 
lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/obal likvidujte odevzdáním ve 
sběrně nebezpečných odpadů. Chraňte před teplem, jiskrami, 
otevřeným plamenem, horkými povrchy. 
  
  

 
 

Organické těkavé látky (VOC) 
Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat A/h) 750 g/l 

(2010) 
Tento produkt obsahuje max. 739 g/l VOC 

 

 

UN1300 

 

Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky.  Tento 

materiál je třeba používat s ohledem na místní 
podmínky a povrchy, které se mají ošetřit.            
V případě nejistoty je třeba produkt vyzkoušet na 
nenápadném místě. 

 

 

POZOR 

 

Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb.... 

INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,  
Czech Republic T: 00420773450793 
 

E: info@interierstone.cz  W: www.interierstone.cz 

Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky. 

 


