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RUniverseel onderhoudsproduct dat een extra 
beschermingslaag geeft aan alle types MATTE vloeren. 
UNICARE X-MATT kan  gebruikt worden op onze matte 
watergedragen afwerkingen (FORTICO, Ecofi x Plus  & OCULTO 
Plus), op laminaat, LVT,  en UV-olie.  UNICARE X-MATT zorgt 
voor een extra beschermende fi lm en verbergt microkrassen 
waardoor de originele look van de vloer behouden blijft.
De extra matte bescherming voorkomt aanhechting van vuil.
—
» Extra beschermingslaag voor alle MATTE vloeren.
» Kan ook gebruikt worden op laminaat en LVT.
» Verbergt microkrassen en herstelt de originele look

van de vloer.

UNICARE XMATT

TECHNISCHE INFO
Producttype

watergedragen

Reiniging 
Water

Mengverhouding 
Onverdund gebruiken

Glansgraad 
Extra mat

PH 
8

Verpakking 
6 x 750 ml

Verbruik 
60-80 m²/liter.

Droogtijden
1 uur bij kamertemperatuur

Opslag/transport 
tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid 
12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de 
lokale regelgeving.

0,75L

VOORBEHANDELING
Zorg ervoor dat de vloer proper is alvorens de UNICARE X-MATT aan 
te brengen. Men kan hiervoor eerst de vloer reinigen met Ciranova 
Hard fl oor Fresh. Breng de UNICARE X-MATT aan op een droog en 
vetvrij oppervlak.

APPLICATIE
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. Laat het product drogen zonder in te 
boenen. Indien nodig kan men na 1 uur een 2e laag UNICARE X-
MATT aanbrengen.

DROOGTIJD
+/- 1 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, 
de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

ONDERHOUD
Voor het regelmatig onderhoud van verniste vloeren en vloeren 
behandeld met UNICARE X-MATT dient men Ciranova Hard fl oor 
fresh te gebruiken.Voor het verwijderen van oude lagen UNICARE 
X-MATT dient men Ciranova Hard fl oor Cleaner te gebruiken.


