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ANVENDELSESOMRÅDE
• Vand- og olieafvisende beskyttelsesmiddel med naturlig effekt.
• Det er den bedste miljøvenlige pletbeskytter til porcelænsfliser, natursten, 

marmor og granit med blank finish, eller patineret, børstet eller matte overflader.
• Nedsætter materialets absorbering uden at ændre udseendet.
• Imprægnerer, beskytter og forenkler rengøringen.
• Optimalt også til fuger, craquelé keramik, cementblandinger, kunstmarmor, 

gravsten.
• Er også egnet til behandling af cementfliser og rekonstrueret sten.
• Det har antigraffitiegenskaber: beskytter overfladen og muliggør let fjernelse af 

graffiti under rensning.
• Vand- og olieafvisende: Det forhindrer absorptionen af almindelige vand- og 

olieholdige pletter.

FORDELENE
• Produkt med meget lave VOC-emissioner: certificeret af GEV og mærket med 

EC1PLUS.
• Bidrager til Leed-kreditterne.
• Fri for kulbrintebaserede opløsningsmidler: miljøvenlig behandling.
• Da det er et vandbaseret produkt, kan det klare situationer med restfugtighed, og 

kan derfor påføres 24-48 timer efter den indledende vask, hvilket giver en hurtig 
behandling.

• Påfør i et enkelt lag og bearbejd produktet ved at gnide overfladen, indtil det er helt 
absorberet.

• Danner ikke film og gulner ikke.
• Ideelt til beskyttelse af borde samt badeværelses- og køkkenbordplader.
• Overfladen kan betrædes allerede efter 2 timer*.
• *Anvendelsesbetingelser:
• temperatur = 20 °C
• fugtighed < eller = 60 %
• Anvendelse i henhold til anvisningerne på etiketten.

BRUG
Skal ikke fortyndes: klart til brug. 
Påføring: Ryst flasken før brug. Materialer med mat overflade/finish Påfør MP90 
ECO XTREME på ensartet og kontinuerlig vis med pensel eller poleruld på en 
tør og ren overflade, og gennemvæd også fugerne. Før produktet tørrer, skal du 
fjerne eventuelt overskydende materiale med en ren klud. På materialer med høj 
absorption skal det påføres i to lag i en afstand på 20 minutter efter hinanden. 
Til polerede porcelænsfliser, natursten, marmorsplit med blank finish: Påfør 
MP90 ECO XTREME på en tør og ren overflade, og gennemvæd materialet og 
fugerne fuldstændigt med en pensel eller rulle. Herefter skal du(før produktet tørrer 
ud),massere det ned i overfladen med en mikrofiberklud, der er vædet med selve 
produktet. Dette er for at lette indtrængningen af produktet. Tør derefter med en 
ren mikrofiberklud. På større arealer anbefales det at anvende en polermaskine. 
Evt finish/voksbehandling: Det er muligt at påføre en finishvoks på overfladen 
af sten, der er lagt indendørs. Alt efter ønsket effekt kan man anvende (MATT, 
SATIN). Overfladen kan betrædes allerede efter 2 timer. Den vand- og olieafvisende 
beskyttelse er aktiv efter 24 timer. 

Vedligeholdelse: fortyndet CLEANER PRO. 

Advarsel:
Inden produktet påføres, anbefales det at kontrollere for eventuelle farveændringer 
på et lille område af overfladen.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.
Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
• For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksm-

æssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af 
hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekte isolering af jorden, 
bekræftet frostbestandighed af materialet.

• Sørg for god udluftning, når produktet benyttes og tørrer.
• Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

Pakker
375 ml: kasse med 12 stk.
1 liter: kasse med 6 stk.
5 liter: kasse med 4 stk.

RÆKKEEVNE
VEJLEDENDE RÆKKEEVNE (1 liter):

Blanke porcelænsfliser 30/-50 m²

Marmor/Granit og blank marmorsplit 20-30 m²

Matpoleret natursten 10-20 m²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

MILJØVENLIG EKSTREM 
VAND- OG OLIEAFVISENDE 

BESKYTTELSE

BLANKE PORCELÆNSFLISER, MARMOR OG 
GRANIT, NATURSTEN OG MARMORSPLIT, BETON 
OG MARRAKESH

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME

Den innovative ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY, udviklet i FILAs 
forskningslaboratorier, gør det muligt at anvende produktet i situationer 
med restfugt i underlaget, fra og med 24 timer efter den oprindelige 
vask.




