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technische Fiche

unIcaRe x-matt

Productbeschrijving
unIcaRe x-matt is een universeel onderhoudsproduct dat 
een extra beschermingslaag geeft aan alle types matte 
verniste vloeren. unIcaRe x-matt  kan ook gebruikt worden 
op laminaat, LVt en op onze matte watergedragen afwerkin-
gen (ecofix & OcuLtO). unIcaRe x-matt zorgt voor een extra 
beschermende film en verwijdert microkrassen waardoor de 
originele look van de vloer behouden blijft.
De extra matte bescherming zorgt ervoor dat de laklaag langer 
meegaat en voorkomt aanhechting van vuil.

technische gegevens
uitzicht kleurloos

viscositeit dun vloeibaar

dichtheid 1,05 

Ph waarde 8

glans Matt

voorbehandeling
Voor het gebruik van unIcaRe x-mattdient de vernislaag min-
sten 10 dagen uitgehard te zijn. Zorg ervoor dat de vloer prop-
er is alvorens de Hard floor polish aan te brengen. men kan 
hiervoor eerst de vloer reinigen met Hard floor Fresh. Breng de 
unIcaRe x-matt aan op een droog en vetvrij oppervlak.

gebruiksaanwijzing
Gebruik de unIcaRe x-matt onverdund. Breng de unIcaRe 
x-matt gelijkmatig aan met een microvezeldoek of dweil, en 
dit in de richting van de houtnerf. 
Indien nodig kan men na 1 uur een 2e laag unIcaRe x-matt 
aanbrengen.

droogtijd
+/- 1 uur bij kamertemperatuur

uitstrijkverMogen
+/- 60-80m²/ liter

nabehandeling
Voor het regelmatig onderhoud van verniste vloeren en 
vloeren behandeld met unIcaRe x-matt dient men ciranova 
Hard floor fresh te gebruiken.
Voor het verwijderen van oude lagen unIcaRe x-matt dient 
men ciranova Hard floor cleaner te gebruiken.

ProductinForMatie
houdbaarheid: 18 maanden in originele en ongeopende 
verpakking.
Vorstvrij bewaren

ProductinForMatie
na gebruik het gereedschap reinigen met water.
niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Buiten bereik 
van kinderen bewaren.

•

•

ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele  
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiks- 
aanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange 
ervaring. evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en 
kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product 
te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden 
en mogelijkheden. uit de tekst van deze technische 
beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.


