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WAARTOE DIENT HET
• Water- en olieafstotend beschermingsmiddel met natuurlijk effect.
• Biedt de beste ecologische bescherming tegen vlekken voor porseleintegels, 

natuursteen, marmer en graniet met glanzende, gesatineerde, geborstelde, fijn 
mat gepolijste afwerking.

• Vermindert het absorptievermogen van het materiaal zonder het esthetisch 
aspect te veranderen.

• Impregneert, beschermt en vereenvoudigt het schoonmaken.
• Is ook uitstekend geschikt voor sluiers, craquelé aardewerk, steengruis, 

marmerhars, grafstenen.
• Ook geschikt voor de behandeling van cementtegels en kunststeen.
• Het product heeft graffitiwerende eigenschappen: het beschermt het oppervlak 

en zorgt ervoor dat graffiti tijdens de reiniging makkelijk kan worden verwijderd.
• Water- en olieafstotend: verhindert de absorptie van veelvoorkomende vlekken 

op basis van olie en water.

VOORDELEN
• Product met zeer lage VOS-emissie: GEV-certificaat en EC1Plus-label.
• Draagt bij tot de LEED-scores.
• Zonder koolwaterstofoplosmiddelen: ecologische behandeling.
• Aangezien het product op waterbasis is, is het geschikt voor situaties met 

resterende vochtigheid. Daarom kan het al 24-48 uur na de eerste reiniging van 
het oppervlak worden aangebracht, wat een snelle behandeling oplevert.

• Aanbrenging: aanbrengen in één laag en het product laten intrekken door op het 
oppervlak te wrijven tot het product volledig is opgenomen.

• Vormt geen filmlaag en veroorzaakt geen vergeling.
• Ideaal ter bescherming van tafels en werkbladen in keukens en badkamers.
• De vloer kan al na 2 uur betreden worden*.
• *Voorwaarden voor aanbrenging:
• temperatuur = 20 °C
• vochtigheid < of = 60 %
• Aanbrengen volgens de aanwijzingen op het etiket.

GEBRUIKSAANWIJZING
Onverdund: klaar voor gebruik. 
Aanbrenging: 
Schudden vóór gebruik. Voor materialen met matte afwerking (natuursteen, 
gebakken tegels, agglomeraten, cementtegels): MP90 ECO XTREME met een 
kwast of vacht gelijkmatig en continu aanbrengen op een schoon, droog oppervlak en 
ook in de voegen laten doordringen. Voordat het product opdroogt eventuele residuen 
verwijderen door te deppen met een schone doek. Op sterk absorberende materialen 
twee lagen van het product aanbrengen, met een tussentijd van 20 minuten. 
Voor gepolijste porseleintegels, natuursteen, agglomeraten met glanzende 
afwerking: MP90 ECO XTREME met een kwast of vacht aanbrengen op een schoon, 
droog oppervlak zodat het volledig in het materiaal en de voegen doordringt. Het 
product met een microvezeldoek die in hetzelfde product werd gedrenkt, inwrijven 
voordat het opdroogt (ca. 10-15 minuten) om het indringen van het product te 
bevorderen. Daarna droogwrijven met een schone doek. Om sneller te werken, kan 
gebruik worden gemaakt van de enkele schijf machine. 
Om de cyclus te beëindigen met de afwerking: Bij indoor geplaatste poreuze 
materialen zoals natuursteen, kunststeen, agglomeraat en cementtegels kan 
naargelang van het materiaal en van het gewenste effect een afwerkende was 
worden aangebracht (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). De vloer kan al na 2 uur 
betreden worden. De water- en olieafstotende bescherming is werkzaam na 24 uur. 
Onderhoud: verdunde oplossing van CLEANER PRO. 

Opgelet:
Opgelet: vóór de behandeling het product uittesten op een klein stukje van het 
oppervlak om mogelijke kleurwijzigingen op te sporen.
Het product niet buiten aanbrengen indien neerslag is voorspeld.
Beschermt niet tegen beschadiging door zuren.

TEMPERATUREN
Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C
Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur 
tussen 10 °C en 30 °C.

WAARSCHUWINGEN
• Buiten bereik van kinderen bewaren.
• Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
• Om een buitenvloer te kunnen behandelen, moet deze volgens de regels van 

de kunst gelegd zijn; m.a.w.: hij moet beantwoorden aan alle daartoe gestelde 
vereisten zoals: inachtneming van de hellingen, correcte realisatie van de 
uitzetvoegen, perfecte isolatie van het terrein, bewezen vorstbestendigheid 
van het materiaal.

• Tijdens het gebruik en het drogen van het product de ruimte goed ventileren.
• Beschermt niet tegen beschadiging door zuren.

Verpakking
375 ml: dozen van 12 stuks.
1 liter: dozen van 6 stuks.
5 liter: dozen van 4 stuks.

RENDEMENT
INDICATIEF RENDEMENT (1 liter):

Gepolijste porseleintegels 30-50 m²

Glanzend marmer/graniet 20-30 m²

Mat gepolijste steen 10-20 m²

“De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben 
betrekking op één laag”

MILIEUVRIENDELIJKE 
UITZONDERLIJKE WATER- EN 

OLIEAFSTOTENDE BESCHERMING

GEPOLIJSTE PORSELEINTEGELS, MARMER EN 
GRANIET, NATUURSTEEN EN AGGLOMERATEN, 
CEMENT

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME

Dankzij de vernieuwende ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY, ontwikkeld 
in de onderzoekslaboratoria van FILA, kan het product vanaf 24 uur na 
de eerste reiniging worden aangebracht terwijl er nog resterend vocht 
aanwezig is in de ondergrond.


