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MP90, ochranný prostriedok odpudzujúci vodu a olej, je založený 
na technológii SOLVENT BORNE TECHNOLOGY vyvinutej vo 
výskumných laboratóriách FILA.

NA ČO SLÚŽI
• Predstavuje najlepšiu ochranu proti škvrnám na porcelánovom 

grese, mramore a žule.
• Zabraňuje tvorbe graffiti na zvislých povrchoch z prírodného 

kameňa.
• Je ideálny na ochranu stolov a pracovných dosiek kúpeľní a kuchýň.
• Proti škvrnám: bráni vstrebávaniu bežných škvŕn mastného a 

vodného pôvodu.

VÝHODY
• Nenarušuje prirodzené zafarbenie povrchov.
• Nevytvára film.
• Ošetrené povrchy sú vhodné na styk s potravinami.
• Je vynikajúci aj na stoly a rímsy.
• Impermeabilizuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
• Je ideálny na ochranu keramiky craquelè.

AKO SA POUŽÍVA
Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Aplikácia: Na suchý 
a očistený povrch naneste rovnomerne a plynule pomocou plochého 
štetca prípravok MP90. Impregnačný prípravok naneste aj na špáry. 
Pred úplným zaschnutím výrobku (asi 10 – 15 minút) masírujte a 
odstráňte pomocou handričky z mikrovlákna namočenej vo výrobku. 
Potom osušte čistou handričkou. Na urýchlenie úkonov je možné 
použiť jednokotúčový čistiaci stroj. Na obzvlášť absorpčné materiály 
aplikujte v dvoch vrstvách v odstupe 8 hodín od seba. Po povrchu 
môžete chodiť po 12 hodinách, účinok hydro a olejofóbnej ochrany 
nastupuje po 24 hodinách. Údržba: rozriedený roztok prípravku 
CLEANER PRO. 

Upozornenie:
Pred aplikáciou prípravku sa odporúča overiť na malej časti povrchu prípadné 
zmeny farby.
Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa.
Varovanie: Počas použitia a schnutia prípravku dôkladne vetrajte miestnosť.
Nechráni pred pôsobením kyseliny.

TEPLOTY
Skladovacie teploty
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Po použití obaly zrecyklujte.
• Počas použitia a schnutia prípravku riadne vetrajte miestnosť.
• Nechráni pred pôsobením kyseliny.
• Použitie jednokotúčového čistiaceho stroja je dovolené len v prípade, ak sú 

všetky súčasti zariadenia úplne neporušené.

Balenia
375 ml: kartón po 12 ks.
1 liter: kartón po 6 ks.
5 litrov: kartón po 4 ks.

VÝDATNOSŤ
ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ (1 liter):

Mramor/Žula 30 m²

porcelánový gres 30/40 m²

Veneziana (druh lesklého aglomerátu) 30 m²
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa 
na jednu vrstvu“

OCHRANA ODPUDZUJÚCA 
VODU A OLEJ

LEŠTENÝ PORCELÁNOVÝ GRES, 
MRAMOR A ŽULA, KAMEŇ A 
AGLOMERÁTY
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