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 weberfloor Top Matt Pintakäsittelyaine
•   Korostaa tasoitepinnan alkuperäistä pintakuviota ja 

mineraalipohjaiselle tuotteelle ominaista ulkonäköä
• Toimii kulutuskestävänä pinnoitteena antaen lattialle 

pitkäikäisen suojan
• Hyvä vesihöyrynläpäisevyys
• Helppo levittää, nopea kuivumisaika
  

Kuvaus 
1-komponenttinen, mattapintainen, akryylipohjainen pintakä-
sittelyaine värjätyille mineraalipohjaisille lattiatasoitteille, kuten 
webervetonit 4650 Design Plaano.         

Käyttökohteet 
Pintakäsittelyaine värjätyille mineraalipohjaisille lattiatasoitteil-
le, kuten webervetonit 4650 Design Plaano. Top Matt pintakä-
sittelyainetta tulee käyttää ainoastaan kuivissa tiloissa (ei WC- 
tai kylpyhuoneita vastaavat tilat). 

Alusta 
Lattian tulee olla pohjustettu weberfloor Top Primer pohjuste-
ella ennen weberfloor Top Matt pintakäsittelyaineen levitystä. 
Lattiapinnan tulee olla puhdas pölystä ja pintakuiva. Huomioi-
tava, että lattian päällä ei saa kävellä ilman kenkäsuojia (esim. 
muovisia suojia) ennen lattian pintakäsittelyä, sillä kengänjäljet 
ym. lika näkyvät pintakäsittelyaineen alta. Lattian ja ilman 
lämpötilan tulee olla työn aikana +15...25 °C.                     

Sekoitus 
Tuote sekoitetaan esim. sähköporakoneella n. 2 min ajan 
ennen käyttöä ja kaadetaan tämän jälkeen levityskaukaloon. 
Mikäli koko astian sisältöä ei kaadeta kerralla levityskaukaloon, 
tulee tuote sekoittaa uudelleen ennen käyttöä. 

Työohjeet 
Pintakäsittelyaine levitetään lattialle tasaisin vedoin lakkauste-
lalla kahteen kertaan (nukan pituus n. 8-10 mm). Toinen kerros 
voidaan tehdä ensimmäisen kerroksen kuivuttua vähintään 
2 tuntia, kuitenkin saman päivän aikana. Lattia kestää kevyen 
kuormituksen, kun viimeisen kerroksen levityksestä on kulunut 
vähintään 6 tuntia. Lopullinen lujuus saavutetaan n. 7 vrk 
kuluttua.         

Huom! 
Pintakäsittelyainetta ei saa kaataa suoraan lattialle, vaan tulee 
käyttää tela-astiaa. Levityksen ja kuivumisen aikana tulee 
välttää suoraa auringonpaistetta ja vetoa. Lattialämmitys tulee 
kytkeä pois hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Käytettävä 
suojakäsineitä ja -vaatetusta. Lue käyttöturvallisuustiedote 
ennen käyttöä. 

Tuotekuvaus
Menekki n. 0,05 kg/m²/levityskerta.

Kuivumisaika n. 2 tuntia

Kovettumisaika: 
Kävelykelpoisuus

n. 6 tuntia

Kovettumisaika: Normaali 
käyttö

7 vrk kuluttua

pH 7-8

Viskositeetti Vastaava kuin vedellä

Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton 
pakkaus, lämmin +5...+25 °C tila). Ei kestä 
jäätymistä, varastoitava ja kuljetettava 
lämpimässä!

Pakkaus 4 kg:n astia
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Huolto-ohje 
Värilliset aineet tai kemikaalit (hiusvärit, punaviini yms.) tulee 
puhdistaa pintakäsittelyaineen päältä heti tuoreeltaan vaurion 
tai tahran välttämiseksi. Voimakas mekaaninen rasitus saattaa 
vaurioittaa pintakäsittelyainetta. Kynnyksien ja sisääntuloaluei-
den kohdalla tulee käyttää kynnysmattoja tms., jolla vältetään 
pintakäsittelyaineita kuluttavan irtomateriaalin kulkeutumista 
muihin tiloihin. Tuolien, pöytien ja muiden irtokalusteiden 
jalat tulee varustaa huopanastoilla naarmujen välttämiseksi. 
Tarkemmat ohjeet lattian puhdistuksesta ja hoidosta löytyvät 

erillisestä huolto-ohjeesta. Pintakäsittelyainetta uusittaessa 
pinta on karhennettava ennen uuden kerroksen levittämistä.             

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot  

Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä 
toimitusehdoista.


