
 
 
 
 
 
 
 

MAXIMUS MATA wzmacniająca 
 
1. Zastosowanie:  Włóknina zbrojąca i redukująca naprężenia do parkietu litego i gotowego na podłożach 

problematycznych, szczególnie na podłożach słabych o zmniejszonej trwałości i rysach o 
szerokości do 0,5 mm. 

2. Dane techniczne: 
Gramatura 250 g/m2 ± 10% 160 g/m2 ± 10% 

Grubość 1,13 mm ± 15 % 0,8 mm ± 15 % 

Wytrzymałość na rozciąganie   

Wzdłużna   (DIN EN 29073.3) ≥ 950 N/5 cm ± 10 % ≥ 620  N/5 cm ± 10 % 

Poprzeczna(DIN EN 29073.3) ≥ 790 N/5 cm ± 10% ≥ 380 N/5 cm ± 10 % 

Wytrzymałość na rozdarcie   

Wzdłużna    (DIN EN 29073.4) ≥ 420 N ± 10 % ≥ 230 N ± 10 % 

Poprzeczne (DIN EN 29073.4) ≥ 450 N ± 10 % ≥ 270 N ± 10 % 

Wydłużenie przy zerwaniu   

Wzdłużne    (DIN EN 29073.3) ≥ 35 % ≥ 27 % 

Poprzeczne (DIN EN 29073.3) ≥ 37 % ≥ 30 % 

Skurcz (przy 200o C)   

Wz dłużny   ≤1,5% ≤ 1,7% 

Poprzeczny ≤ 0,5% ≤  0,6% 
 
3. Podłoże:  Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Odkurzyć. Nierówności należy 

wyrównać masą samopoziomującą zbrojoną włóknem. Nie stosować na tworzywach 
sztucznych. 

4. Sposób pracy:  Włókninę rozkłada się luźno i przycina. Do klejenia maty i parkietu na matę można 
stosować wszystkie kleje Maximus. Wybór kleju zależy od gatunku drewna i wymiarów. 
 Zagruntować odpowiednim gruntem Maximus. 
 Po wyschnięciu i zaniku zapachu gruntu rozprowadzić klej na podłożu. Zużycie kleju 

ok. 1,2 – 1,6 kg/m2. 
 Matę ułożyć na świeżym kleju bez zakładu. Matę wciskać w klej. Nie pozostawiać 

powietrza pod matą. 
 Po wyschnięciu kleju pod matą, kleić parkiet. Zużycie kleju ok. 1,0 – 1,5 kg/m2. 

5. Opakowanie:   Rolka, szerokość 1 m, długość 50 m. 
6. Ważne wskazówki: Zaleca się stosowanie klejów dwuskładnikowych. Podane czasy wietrzenia, układania i 

suszenia odniesione są do ok. 20C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające 
warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać czas schnięcia Mata nie wpływa na schnięcie 
przed szlifowaniem i wykańczanie parkietu. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć 
temperaturę pomieszczenia. Przy stosowaniu z klejami tworzącymi tzw. „skórkę”, 
układać matę przed jej powstaniem. Stosować się do instrukcji układania producenta 
parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów. 

 
Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z 
nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną. 
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