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MATRIX är en produktserie med keramiska 
lackskydd som utvecklats med hjälp av den 
absolut senaste teknologin. Produkterna 
möjliggör att hålla din bil  i nyskick längre, då 
de förbättrar varje detalj i lacken, allt ifrån ett 
ökat färgdjup till en fantastisk glans och lyster.

Speciellt framtagna och noggrant testade 
av kemister med expertkunskap, möter 
produkterna kraven som ställs av såväl erfarna 
rekonditioneringsproffs som fordonsentusiaster.

MATRIX keramiska lackskydd levererar 
oöverträffat resultat. Med upp till 8 års 
beständighet är det inget annat keramiskt 
lackskydd som kan svara upp när det gäller 
prestanda.

MATRIX keramiska lackskydd ger ett skydd 
mot väder och vind, avnötning, temperatur, 
kemikalier och föroreningar genom att kraftigt 
binda mot ytan vilket förhindrar att det smälter, 
krackelerar eller försvinner.

VAD ÄR 
MATRIX?



NORDICSILOX 5D CERAMIC COATING

Spraya Final Cleaner på en ren 
microfiberduk utan sydd kant, 
och torka ytan för att ta bort alla 
orenheter. Om microfiberduken blir 
blöt, vänd sida eller använd en ny 
trasa för att torka bort alla rester av 
Final Cleaner.

Matrix Black är ett keramiskt lackskydd som använder 
senaste generationens teknik för att ge glans, 
superhydrofobicitet och smutsrepellering i upp till 8 år.

Före applicering:
• Vid behov; avlägsna oxid och åtgärda skador i fordonets lack
• Tvätta och torka ytorna helt torra
• Läs säkerhetsdatabladet och använd korrekt skyddsutrustning
• Applicering av Matrix Black ska ske inomhus och fordonet ska även efter 

applicering stå inomhus

Vik appliceringsduken runt klossen. 
Påför några droppar Matrix Black 
på  tyget. Vänd på tyget för att 
undvika att ev. partiklar från pipen 
på flaskan flyttas till fordonen, vilket 
skulle kunna orsaka fina repor. 

Fukta ytan av appliceringsduken 
med Matrix Black.

Applicera Matrix Black på en 
avgränsad yta på ca 0,5 m2, eller en 
1/4 motorhuv. Applicera produkten 
i ett korsmönster på ytan. Säkerställ 
att hela arbetsytan täcks.

Titta på ytan och vänta till vätskan 
spricker upp efter ungefär 1 
minut. Torka då ytan lätt med en 
microfiberduk utan sydd kant för att 
säkerställa en jämn yta och för att 
föra samman vätskan igen.
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TIPS: 
Förslut flaskan med 
korken under pauser 

i appliceringen.

TIPS: Lägg 
inte ifrån dig 

applikatorklossen, tyg eller 
microfiberduk på framruta eller 
lack under arbetets gång då 
detta kan leda till oönskade 

permanenta rester.



Efter 30 sekunder, polera ytan med 
en microfiberduk utan sydd kant för 
att skapa en jämn högblank glans. 
Tryck hårdare om det krävs för att 
säkerställa en jämn beläggning.

Förflytta dig omedelbart till nästa 
yta. Fyll på med några droppar 
på appliceringsduken och fortsätt 
sedan med resterande ytor. 
Säkerställ att inga luckor uppstår 
mellan behandlade ytor.

Matrix Black kan appliceras på 
lacken, fälgar och glas (ej framrutan) 
med samma metod för applicering.
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TIPS: Om 
fläckar inte 

kan tas bort med 
polering, återapplicera 
då Matrix Black till det 
behandlade området 

och repetera 
borttagnings-

processen.

TIPS: Om 
applikationsduken 
blir smutsig, måste 

den bytas.

TIPS: Släng 
applikationsdukar 

efter användning då 
dessa blir hårda efter 

användning.

För bästa resultat, låt härda över 
natten. Lämna fordonet inomhus under 
denna tid. Efter denna tid kan fordonet 
utsättas för vatten. Infraröd behandling 
är ej nödvändig. Inga produkter som 
skyndar på härdningen bör användas, 
då dessa kan försämra resultatet och 
rekommenderas inte. 

När Matrix Black behandlingen är 
klar, fäst den bifogade dekalen på 
fönsterrutan på fordonet. 

Registrera behandlingen på: 
www.smartab.com/matrix 
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TIPS: Om 
fläckar eller 

en ej önskvärd 
finish är synlig, 

rekommenderar vi 
maskinpolering med Evo 
1, följt av förberedelse 

av ytan och 
reapplicering av 

Matrix Black.

Tid från applicering till slutgiltig polering bör vara ca. 2 till 3 minuter, 
men tider kan variera något beroende på temperatur.

Matrix Black är framtagen för 1-skikts applicering. 
Lägg inte på ytterligare lager med lackskydd.

OBSERVERA
TVÄTTA INTE FORDONET PÅ 7 DAGAR EFTER APPLICERING
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