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Inovatívna technológia maximálnej ochrany (ULTIMATE SHIELD 
TECHNOLOGY), vyvinutá vo výskumných laboratóriách spoločnosti 
FILA, umožňuje aplikáciu prípravku v podmienkach zvyškovej 
vlhkosti podkladu, už 24 hodín po úvodnom umývaní.

NA ČO SLÚŽI
• Ochranný prípravok odpudzujúci vodu a olej s prírodným efektom.
• Predstavuje najlepší spôsob ochrany v ekologickej verzii pred škvrnami 

na porcelánovom grese, prírodnom kameni, mramore a žule s lesklým, 
patinovaným kefovaným, brúseným jemným matným povrchom.

• Znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho prirodzeného vzhľadu.
• Impermeabilizuje a chráni a zjednodušuje čistenie.
• Je veľmi vhodný aj pre škáry, keramiku craquelè, drte, mramor-živice a 

náhrobky.
• Je vhodný aj pre ošetrenie dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu 

(„cementine“) a rekonštruovaných kameňov.
• Je charakteristický vlastnosťou zabraňujúcou tvorbe graffiti: tým, že chráni 

povrch, umožňuje ľahké odstránenie graffiti vo fáze čistenia.
• Odpudzuje vodu a olej: bráni vstrebávaniu bežných škvŕn mastného a 

vodného pôvodu.

VÝHODY
• Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený 

EC1PLUS.
• Prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
• Neobsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlá: ekologické ošetrenie.
• Vzhľadom k tomu, že obsahuje vodu, je odolný voči zvyškovej vlhkosti a 

preto môže byť aplikácia vykonaná po 24-48 hodinách od počiatočného 
umývania, čím sa ošetrenie urýchli.

• Aplikuje sa v jednej vrstve; aplikujte prípravok a naneste ho rozmasírovaním 
povrchu až do úplného vstrebania.

• Nevytvára film a nežltne.
• Predstavuje ideálnu ochranu stolov, pracovných dosiek kuchynských liniek a 

kúpeľní.
• Po povrchu môžete chodiť už po 2 hodinách*.
Podmienky použitia:
teplota = 20 °C
vlhkosť < alebo = 60 %
Aplikácia podľa údajov na štítku.

AKO SA POUŽÍVA
Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Aplikácia: Pred použitím 
potraste. Na materiály s matným povrchom (prírodné kamene, terakota, 
aglomeráty, smaltovaný porcelánový gres): Na suchý a čistý povrch rovnomerne 
a súvisle naneste MP90 ECO XTREME štetcom alebo rúnom, pričom dobre 
namočte spoje. Skôr ako prípravok zaschne, odstráňte prípadné zvyšky 
osušením čistou handrou. Na vysoko absorpčné materiály aplikujte v dvoch 
vrstvách v odstupe 20 minút od seba. Pre vyhladený porcelánový gres, prírodný 
kameň, aglomeráty s lesklým povrchom: Na suchý a čistý povrch naneste MP90 
ECO XTREME a pomocou štetca alebo rúna úplne namočte materiál a spoje. 
Pred zaschnutím výrobku (asi 10 – 15 minút) masírujte handričkou z mikrovlákna 
namočenou vo výrobku, aby sa uľahčila penetrácia produktu. Potom osušte 
čistou handričkou. Na urýchlenie úkonov je možné použiť jednokotúčový čistiaci 
stroj. Dokončenie cyklu s povrchovou úpravou: V prípade pórovitých materiálov, 
ako sú prírodné kamene, rekonštruované kamene, aglomeráty a smaltovaný 
porcelánový gres, ktoré sa nachádzajú vo vnútornom prostredí, je možné 
v závislosti od materiálu a požadovaného efektu aplikovať záverečnú vrstvu 
vosku (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). Po povrchu môžete chodiť už 
po 2 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.
Nechráni pred pôsobením kyseliny.

TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Po použití obaly zrecyklujte.
• Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale položená, a musí 

preto vyhovovať všetkým požiadavkám pre danú aplikáciu, ako je napríklad: 
dodržanie sklonu, správna realizácia dilatačných spojov, dokonalá izolácia 
terénu, overená mrazuvzdornosť materiálu.

• Počas použitia a schnutia prípravku riadne vetrajte miestnosť.
• Nechráni pred pôsobením kyseliny.

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

VÝDATNOSŤ
ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ (1 liter):

Vyhladený porcelánový gres 30-50 m²

Mramor/Lesklá žula 20-30 m²

Matný hladký kameň 10-20 m²
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa 
na jednu vrstvu“
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