
 

KARTA TECHNICZNA 

HartzLack ŚRODEK MATUJACY HL SUPER MAT 

 

1. Opis produktu i przeznaczenie:  

Środek matujący HL SUPER MAT to mieszanina  składników chemicznych 

zwiększająca matowość powłoki lakierniczej. Dodatek nie zmienia  właściwości 

mechanicznych i fizykochemicznych lakieru. 

2. Właściwości wyrobu 

3. MIERZONY PARAMETR WARTOŚĆ JEDNOSTKA NORMA 

1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 

mm) 
45-65 [s] 

PN- EN ISO 2431 

(1999) 

2. Gęstość, górna granica 
1,1 [g/cm3] 

PN- EN ISO 

2811-1 (2002) 

3. Czas schnięcia w temp. 20 ± 
2°C przy wilgotności wzg.55 ± 5% 
( pyłosuchość) 
 

 

Ok.2 h 

 

 [h] 

 

PN- 79C- 81519  

(1979) 

6. Wygląd powłoki- efekt końcowy 
mat  

 

Okres gwarancji: 12 miesiące od daty produkcji. 

Opakowania:, 0,75 l, 2,5 l, 5 l. 

Wydajność: 12-16  m2 / l (w zależności od warunków zewnętrznych i zastosowanych 

narzędzi) 

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk. 

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 20 °C. 

 

 

 

 

 



4. Zastosowanie 

Środek matujący HartzLack Super Mat można dodawać  do wszystkich wersji 

połyskowych lakieru HartzLack Super Strong w ilości od 10% do 90%. 

Matowość powłoki będzie ulegać zmianie na coraz bardziej intensywną wraz z 

większym procentowym dodatkiem środka matującego. 

Po dodaniu środka matującego do lakieru mieszaninę należy dokładnie 

wymieszać, np. za pomocą patyka lub mieszadła na wolnych obrotach (tak aby 

nie doprowadzić do zapienienia).  Niedokładne wymieszanie składników może 

powodować po wymalowaniu na podłodze wybłyszczenia, niejednorodność w 

matowości podłogi. 

TABELA Zmiana połysku powłoki lakierniczej po dodaniu Środka matującego 

HL SUPER MAT 

 DODATEK              

10% ŚRODEK 

MATUJĄCY 

 DODATEK 

30%ŚRODEK 

MATUJĄCY 

DODATEK 

70%ŚRODEK 

MATUJĄCY 

DODATEK 

90%ŚRODEK 

MATUJĄCY 

HartzLack –POŁYSK  

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 3% 

  

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok.12% 

 

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 41% 

 

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 60% 

HartzLack -PÓŁMAT  

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 9% 

  

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 12% 

 

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 50% 

 

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 65% 

HartzLack -SATINMAT  

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 5% 

  

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 10% 

 

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 28% 

 

Zwiększenie 

matowości powłoki o 

ok. 65% 

  

UWAGA: Produkt wykorzystać w całości . Mieszaninę należy 

wykorzystać do 2 h od momentu połączenia składników. Produktu nie 

stosować z lakierami wodnymi i alkidowymi. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie innego niż zalecany 

systemu lakierowania. W przypadku użycia innych lakierów podkładowych może 

wystąpić problem z przyczepnością lakieru nawierzchniowego. 


