
TILL VAD?

FÖRDELAR

ANVÄNDNING
Ingen utspädning: Klar att använda.
Applicering: Omskakas före användning.
För material med matt ytbehandling (natursten, terrakotta, agglomerat, 
cementplattor):
Applicera MP90 ECO XTREME jämnt och kontinuerligt på torr och ren yta. Impregnera 
även fogarna med en pensel eller en fleeceduk.
Ta bort eventuella produkrester med en ren trasa innan produkten torkar. På 
högabsorberande material ska det andra lagret appliceras 20 minuter efter det första 
lagret.
För polerad granitkeramik, natursten, agglomerat med polerad ytbehandling:
Applicera MP90 ECO XTREME på torr och ren yta. Impregnera materialet och fogarna 
fullständigt med en pensel eller en fleeceduk. Gnugga in produkten med en mikrofiberduk 
fuktad med produkten innan produkten torkar (ca 10-15 minuter). Torka sedan med ren 
duk. För att påskynda proceduren går det att använda en polermaskin.
Avsluta med ytbehandlingen:
För poröst material såsom natursten, rekonstruerad sten, agglomerat och cementplattor 
som har lagts inomhus går det att applicera ett vaxfinish beroende på materialet och 
önskad effekt (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). Ytan kan beträdas redan efter 4 
timmar. Fläckskyddet är aktivt efter 24 timmar
Underhåll: Lösning utspädd med CLEANER PRO.

• Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med EC1PLUS
• Bidrar till att erhålla LEED-poäng.
• Fri från kolvätelösningsmedel: Ekologisk behandling.
• Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras 

endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen 
genomföras snabbare.

• Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten i ytan tills all 
produkt har absorberats.

• Ingen film skapas och produkten gulnar inte.
• Idealisk för att skydda bord, badrumsmöbler och köksbänkar.
• Efter endast 2 timmar kan du gå på golvet*.
* Appliceringsförhållanden:
temperatur: 20 °C
fukt < o = 60 %
Appliceringen ska utföras enligt anvisningarna på etiketten.

• Skyddande, vatten- och oljeavstötande med naturlig effekt.
• Det är det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor 

och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
• Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
• Vattentätar, skyddar och underlättar rengöring.
• Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmor-harts och 

gravstenar.
• Produkten är även lämplig för behandling av cementplattor och rekonstruerad sten.
• Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare 

produktens ytskyddande egenskaper.
• Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade 

fläckar.

Förpackningar
375 ml flaskor: Kartonger med 12 stycken.
Enlitersdunkar: Kartonger med 6 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Släng inte behållaren i miljön efter användning.
• För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och 
uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatation-
sfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.
• Vädra rummet väl när produkten används och torkar.
• Produkten skyddar inte mot syraattacker.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

Varning!:
Innan produkten appliceras rekommenderas att kontrollera på en liten yta att färgen inte 
ändras.
Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.
Produkten skyddar inte mot syraattacker.
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UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG
(1liter)

Polerad MARMOR/GRANIT och agglomerat 20-30 m2

POLERAD GRANITKERAMIK      30-50 m2

SLIPAD MATT STEN                          10-20 m2

Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag.

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME
EXTREMT VATTEN- OCH 

OLJEAVSTÖTANDE SKYDD, 
MILJÖVÄNLIGT

POLERAD GRANITKERAMIK MARMOR, 
GRANIT NATURSTEN, AGGLOMERAT, CEMENT

Den innovativa ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY, som har utvecklats av 
forskningslaboratorierna FILA, gör det möjligt att applicera produkten, 
även om det finns restfuktighet på underlaget, 24 timmar efter den 
första rengöringen.


