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MAT-100 
 
 
Mata pod parkiet 
 

Poliestrowa włóknina pod parkiet. Redukuje naprężenia ścinające 
pod klejonymi podłogami drewnianymi spowodowane naturalną 
pracą drewna. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
 

 
 

ZALETY 
 redukuje naprężenia, 

 możliwość zastosowania na szerokiej gamie problematycznych podłoży  

 nadaje się na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. 

 niewielkie zwiększenie poziomu podłogi o ok. 1,5 -2 mm 
 
 
 

ZASTOSOWANIE 
Mata MAT-100 powinna być stosowana przy klejeniu parkietu deskowego lub parkietu tradycyjnego na 
podłożach o niewystraczająco odpornych na działanie sił ścinających. Redukuje naprężenia powstałe 
podczas zmian wilgotności przyklejonych podłóg drewnianych. Zapewnia większe bezpieczeństwo podczas 
klejenia parkietu na trudnych i niewystarczająco silnych lub problematycznych podłożach np.  

 jastrychach o zbyt niskiej odporności na siły ścinające 
 podłożach niejednorodnych 
 starych podłożach z silnie związanymi resztkami klejów  
 podłożach z płyt wiórowych itp.   

Do klejenia maty należy używać tylko klejów Artelit PB-880, PB-890, HB-810 lub HB-820 
Produkt przeznaczony tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 
Skład: włóknina poliestrowa 

Grubość : ok.1,0 mm  
Ciężar właściwy : ok 200g/m2  

Szerokość : 1 m  
Długość maty w rolce : 50 m 
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SPOSÓB UŻYCIA 

Podłoże powinno być suche (o wilgotności zgodnej z zasadami sztuki parkieciarskiej), wolne od 
zanieczyszczeń i pozbawione luźnych elementów nietrwale związanych z podłożem. Podłoże powinno 
zostać zagruntowane gruntem Artelit odpowiednim do rodzaju stosowanego kleju.  
Matę rozłożyć w równoległych pasach na całej powierzchni podłogi i przyciąć. Po odwinięciu połowy pasa do 
środka pomieszczenia nanieść pacą B3 na podłoże klej i przykleić matę. Następnie powtórzyć operację z 
drugiego końca pasa. Po naniesieniu kleju na całej powierzchni matę docisnąć do podłoża najlepiej przy 
pomocy walca do wykładzin i pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od rodzaju zastosowanego 
kleju. Parkiet należy kleić do maty tym samym klejem, którym była przyklejana mata do podłoża.  
Produkt do użytku profesjonalnego. 
 
 
 

OPAKOWANIE 

Zawartość Rodzaj opakowania Ilość opakowań na palecie 

50 m
2
 rolka 12 szt 

 
 
 
PRZECHOWYWANIE  
Produkt można przechowywać do 5 lat od daty produkcji, w pozycji pionowej w suchych pomieszczeniach. 
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Publikacja niniejszej kart technicznej powoduje utratę ważności poprzedniej jej wersji. 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone 
w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania 
uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie 
ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów 
przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty 
poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Przy klejeniu wykładzin lub parkietu należy zapoznać się 
z zaleceniami producenta klejonego materiału. 
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