
HVA BRUKES DET TIL

FORDELER

BRUKSMÅTE
Ingen fortynning:
klar til bruk. Påføring: Rist før bruk.
For materialer med matt finish (naturstein, terrakotta, agglomerater, sementfliser):
Bruk en pensel eller en mopp og påfør MP90 ECO XTREME jevnt på en tørr og ren 
overflate. Fugene må også fuktes godt.
Tørk av eventuelle rester med en ren klut før produktet har tørket helt. På materialer med 
høyt vannoppsug må produktet påføres i to strøk med 20 minutters mellomrom.
For polert porcellanato, naturstein, agglomerater med blank finish:
Bruk en pensel eller en mopp og påfør MP90 ECO XTREME på en tørr og ren overflate. 
Fukt materialet og fugene godt. Dypp en mikrofiberklut i produktet og gni slik at produktet 
trenger inn før det har tørket helt (ca. 10-15 minutter). Tørk deretter av med en ren klut. 
Bruk en gulvbehandlingsmaskin for en raskere utføring.
For å avslutte med finishen:
På porøse materialer som naturstein, kunststein, agglomerater og sementfliser, kan 
det påføres toppvoks, avhengig av materiale og ønsket effekt (MATT, SATIN, CLASSIC, 
LONGLIFE). Overflaten kan tas i bruk etter kun 4 timer Flekkbeskyttelsen virker etter 24 
timer. 
Vedlikehold: Fortynnet løsning av CLEANER PRO.

• Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1PLUS-merket.
• Gir LEED-poeng.
• Miljøvennlig behandling uten hydrokarbonløsemidler.
• Ettersom produktet er vannbasert, tåler det restfuktighet. Det kan derfor påføres 1-2 

døgn etter førstegangs vask, slik at behandlingen utføres meget raskt.
• Påføres i ett strøk. Produktet påføres overflaten og gnis inn til det har trukket helt inn.
• Danner ingen hinne, og gulner ikke.
• Ideell til beskyttelse av bord og benkeplater i kjøkken og baderom.
• Overflaten kan tas i bruk etter kun 2 timer*.
* Påføringsforhold:
temperatur: 20 °C
fuktighet < o = 60%
Påføring som angitt på etikett.

• Vann- og oljeavstøtende beskyttelse med naturlig effekt.
• Den beste flekkbeskyttelsen i miljøvennlig versjon for porcellanato, naturstein, marmor 

og granitt med blank, patinert, polert, børstet, finpolert matt finish.
• Reduserer materialets vannoppsug uten å endre materialets utseende.
• Impregnerer, beskytter og forenkler rengjøringen.
• Utmerket også til fuger, krakelert keramikk, marmorstein, marmor-harpiks og 

gravstøtter.
• Egner seg også for sementfliser og komposittmaterialer.
• Har anti-graffiti egenskaper: Beskytter overflaten og gjør det enkelt å fjerne graffiti 

under rengjøring.
• Vann- og oljeavstøtende: Hindrer at vanlige fett- og vannflekker absorberes..

Pakningsstørrelser
375 ml flasker i kartonger á 12 stk.
1-liters beholdere i kartonger á 6 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
• For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og 
oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, 
perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i underlaget.
• Luft rommet under bruk og mens produktet tørker.
• Beskytter ikke mot syreangrep.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

Advarsel:
Før produktet påføres, bør det testes på et lite område for å se om det eventuelt oppstår 
fargeforandringer.
Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.
Beskytter ikke mot syreangrep.
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VEILEDENDE DEKKEVNE (1liter)

MARMOR/GRANITT med polert overflat 20-30 m2

POLERT PORCELLANATO   30-50 m2

UPOLERT NATURSTEIN        10-20 m2

Veiledende dekkevne pr. strøk

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME
ØKO-KOMPATIBEL, EKSTREM 
VANN- OG OLJEAVSTØTENDE 

BESKYTTELSE

POLERT PORCELLANATO
MARMOR OG GRANITT
NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
SEMENT

Den innovative ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY, utviklet i 
forskningslaboratoriene til FILA, tillater påføring av produktet i 
situasjoner med restfuktighet i materialet, allerede 1 døgn etter 
førstegangs vask.


