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POUŽITÍ
• Ochranný přípravek odpuzující vodu a olej s přírodním efektem.
• Představuje nejlepší ekologickou verzi obrany před skvrnami pro 

porcelánový gres, přírodní kámen, mramor a žulu s lesklou, matnou a 
kartáčovanou povrchovou úpravou a matnou, jemně vyhlazenou.

• Snižuje savost materiálu bez narušení jeho estetického vzhledu.
• Těsní, chrání a zjednodušuje čištění.
• Je vynikající také pro spáry, keramiku craquelè, drtě, mramor-živice a 

náhrobky.
• Je vhodný také pro ošetření dlaždic ze smaltovaného porcelánového gresu 

(„cementine“) a rekonstruovaných kamenů.
• Vyznačuje se vlastností zabraňující tvorbě graffiti: tím, že chrání povrch, 

umožňuje snadné odstranění graffiti ve fázi čištění.
• Odpuzuje vodu a olej: brání vstřebávání běžných skvrn mastného a 

vodnatého původu.

VÝHODY
• Přípravek s velmi nízkými emisemi VOC: certifikovaný GEV a označený 

EC1PLUS.
• Přispívá k dosažení kreditů pro LEED.
• Neobsahuje uhlovodíková rozpouštědla: ekologické ošetření.
• Vzhledem k tomu, že obsahuje vodu, snáší situace se zbytkovou vlhkostí, a 

proto může být aplikace provedena po 24-48 hodinách od počátečního mytí, 
čímž se ošetření stává rychlým.

• Aplikuje se formou jedné vrstvy; aplikujte přípravek a naneste jej 
rozmasírováním povrchu až do úplného vstřebání.

• Nevytváří film a nežloutne.
• Je ideální pro ochranu stolů a pracovních desek kuchyní i koupelen.
• Po povrchu můžete chodit už po 2 hodinách*.
• *Podmínky použití:
• teplota = 20 °C
• vlhkost < nebo = 60%
• Aplikace podle údajů na štítku.

APLIKACE
Neřeďte: prostředek připravený k použití. 
Aplikace: 
Před použitím protřepejte. Na materiály s matným povrchem (přírodní 
kameny, terakota, aglomeráty, smaltovaný porcelánový gres): Na suchý 
a čistý povrch rovnoměrně a souvisle naneste MP90 ECO XTREME štětcem 
nebo rounem, přičemž dobře namočte spoje. Než produkt zaschne, odstraňte 
případné zbytky osušením čistým hadříkem. Na vysoce absorpční materiály 
aplikujte ve dvou vrstvách v odstupu 20 minut od sebe. 
Pro vyhlazený porcelánový gres, přírodní kámen, aglomeráty s lesklým 
povrchem: Na suchý a čistý povrch naneste MP90 ECO XTREME a pomocí 
štětce nebo rouna zcela namočte materiál a spoje. Před zaschnutím výrobku 
(přibližně 10-15 minut) masírujte hadříkem z mikrovlákna namočeným ve 
výrobku, aby se usnadnila penetrace produktu. Potom osušte čistým hadříkem. 
Na urychlení úkonů lze použít jednokotoučový čisticí stroj. 
Dokončení cyklu s povrchovou úpravou: V případě porézních materiálů, 
jako jsou přírodní kameny, rekonstruované kameny, aglomeráty a smaltovaný 
porcelánový gres, které se nacházejí ve vnitřním prostředí, je možné v 
závislosti na materiálu a požadovaného efektu aplikovat závěrečnou vrstvu 
vosku (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). Po povrchu můžete chodit už 
po 2 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.
Nechrání před působením kyseliny.

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

VAROVÁNÍ
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.
• Aby mohla být venkovní podlaha ošetřena, musí být dokonale položena, proto 

musí vyhovovat všem požadavkům pro danou aplikaci, jako je například: 
dodržení sklonu, správná realizace dilatačních spojů, dokonalá izolace terénu, 
ověřená mrazuvzdornost materiálu.

• Během použití a sušení přípravku řádně větrejte místnost.
• Nechrání před působením kyseliny.

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

VÝTĚZNOST
UVEDENÁ VÝTĚŽNOST (1 litr):

Vyhlazený porcelánový gres 30–50 m²

Mramor/Lesklá žula 20-30 m²

Matný leštěný kámen 10-20 m²
„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se 
na jednu vrstvu“

EXTRÉMNÍ OCHRANA 
ODPUZUJÍCÍ VODU A OLEJ 

EKOLOGICKÁ

VYHLAZENÝ PORCELÁNOVÝ GRES, 
MRAMOR A ŽULA, PŘÍRODNÍ KÁMEN A 
AGLOMERÁTY, CEMENT

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME

Inovativní technologie maximální ochrany (ULTIMATE SHIELD 
TECHNOLOGY), vyvinuté ve výzkumných laboratořích společnosti 
FILA , umožňuje aplikace přípravku v podmínkách zbytkové vlhkosti 
podkladu, už 24 hodin po úvodním umytí.


