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POUŽITÍ
• Představuje nejlepší ochranu proti skvrnám na porcelánovém gresu, 

mramoru a žule.
• Zabraňuje tvorbě graffiti na svislých površích z přírodního kamene.
• Je ideální na ochranu stolů a pracovních desek koupelen a kuchyní.
• Proti skvrnám: brání vstřebávání běžných skvrn mastného a 

vodnatého původu.

VÝHODY
• Nenarušuje přírodní zbarvení povrchů.
• Nevytváří film.
• Ošetřené povrchy mohou přijít do kontaktu s potravinami.
• Je vynikající také na stoly a římsy.
• Těsní, chrání a zjednodušuje čištění.
• Je ideální pro ochranu keramiky craquelè.

APLIKACE
Neřeďte: prostředek připravený k použití. 
Aplikace: Na suchý a očištěný povrch naneste rovnoměrně a plynule 
pomocí plochého štětce přípravek MP90. Impregnační přípravek 
naneste i na spáry. Před úplným zaschnutím výrobku (asi 10 - 15 
minut) masírujte a odstraňte zbytky pomocí hadříku z mikrovlákna 
namočeného v samotném výrobku. Potom osušte čistým hadříkem. Na 
urychlení úkonů lze použít jednokotoučový čisticí stroj. Na obzvláště 
absorpční materiály aplikujte ve dvou vrstvách v odstupu 8 hodin od 
sebe. Po povrchu můžete chodit po 12 hodinách, účinek odpuzování 
vody a oleje nastupuje po 24 hodinách. 
Údržba: rozředěný roztok přípravku CLEANER PRO. 

Pozor:
Před aplikací přípravku se doporučuje zkontrolovat na malé části povrchu případné 
změny barvy.
Neaplikujte přípravek v exteriéru v případě očekávaného deště.
Varování: Během použití a sušení přípravku řádně větrejte místnost.
Nechrání před působením kyseliny.

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 0 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

VAROVÁNÍ
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.
• Během použití a sušení přípravku řádně větrejte místnost.
• Nechrání před působením kyseliny.
• Použití jednokotoučového čisticího stroje je dovoleno pouze v případě, že jsou 

všechny součásti zařízení zcela neporušené.

Balení
375 ml: kartón po 12 ks.
1 litr: kartón po 6 ks.
5 litrů: kartón po 4 ks.

VÝTĚZNOST
UVEDENÁ VÝTĚŽNOST (1 litr):

Mramor/Žula 30 m²

porcelánový gres 30/40 m²

Veneziana (druh lesklého aglomerátu) 30 m²
„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se 
na jednu vrstvu“

OCHRANA ODPUZUJÍCÍ 
VODU A OLEJ

VYHLAZENÝ PORCELÁNOVÝ 
GRES, MRAMOR A ŽULA, KÁMEN A 
AGLOMERÁTY

MP90MP90

MP90, ochranný prostředek odpuzující vodu a olej, je založen 
na technologii SOLVENT BORNE TECHNOLOGY vyvinuté ve 
výzkumných laboratořích FILA.


