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ANVENDELSESOMRÅDE
• Vand- og olieafvisende: Det forhindrer absorptionen af almindelige vand- og 

olieholdige pletter.
• Basisbeskyttelsesmiddel inden voksning af indendørs overflader med rustik eller 

kløvet forarbejdning.
• Ideel til behandling af cementblandinger og cementfliser.
• Naturlig åndbar beskyttelseseffekt.

FORDELENE
• Ændrer ikke farven og udseendet.
• Danner ikke overfladefilm.
• Påvirker ikke terracottaens frostsikkerhed.
• Enestående på rustikslebet terracotta og antik marmor.
• Ideel til brug i nærheden af køkkener, grill og indkørsler, hvor der holder biler.
• Ideel til indvendige og udvendige overflader.

BRUG
Skal ikke fortyndes: klart til brug. 
Påføring: 
Til materialer med en mat finish (indendørs og udendørs): Påfør et ensartet og 
konstant lag med pensel eller poleruld på en tør og ren overflade, og gennemvæd 
også fugerne. Før produktet tørrer (ca. 10-15 minutter), skal du fjerne eventuelt 
overskydende materiale med en ren klud. 
Til blank eller børstet finish (indendørs og udendørs): Påfør FOB XTREME på 
en tør og ren overflade, og gennemvæd materialet og fugerne fuldstændigt med 
en pensel eller poleruld. Før produktet tørrer skal du fjerne eventuelt overskydende 
væske med en mikrofiberklud, der er vædet med selve produktet. Tør derefter 
med en ren mikrofiberklud. (indenfor de første 10-15 minutter). Når det kræves på 
højtabsorberende materialer, skal produktet påføres i to lag med en afstand på 8 
timer efter hinanden (f.eks. områder med meget trafik, fugtige områder, udendørs 
overflader). For at gøre handlingen hurtigere er det muligt at udføre arbejdet med 
en polermaskine. 
For at færdiggøre cyklussen med finishen: I tilfælde af porøse materialer såsom 
natursten, rekonstruerede sten, marmorsplit og cementfliser, der er lagt indendørs, 
er det muligt at påføre en finishvoks afhængig af materialet og den ønskede effekt 
(MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). Overfladen kan betrædes efter kun 8 timer 
Pletbeskyttelsen er komplet aktiv efter 24 timer 

Vedligeholdelse: fortyndet CLEANER PRO. 

Advarsel:
Påfør aldrig FOB XTREME på en overflade, der allerede voksbehandlede 
overflader.
Påfør ikke FOB XTREME på døgnets varmeste timer om sommeren.
Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.
Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 0°-30° C
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
• Udluft rummet, hvis det anvendes på indvendige overflader.
• Brugen af en stor børste er tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.
• 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, perfekt isolering af jorden, 
bekræftet frostbestandighed af materialet.

• Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

Pakker
1 liter: kasse med 6 stk.

RÆKKEEVNE
VEJLEDENDE RÆKKEEVNE (1 liter):

Sten 10/30 m²

Terracotta rustik, blank imprunetino 15/20 m²

Terracotta håndlavet op til 10 m²

Cement op til 5 m²

Marmor/Granit og blank marmorsplit op til 30 m²

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

EKSTREM VAND- 
OG OLIEAFVISENDE 

BESKYTTELSE

NATURSTEN OG MARMORSPLIT, MARMOR 
OG GRANIT, BETON OG MARRAKESH, TUFO, 
MARRAKESH, TERRACOTTA, KLINKER

FOB XTREMEFOB XTREME

FOB XTREME,  vand- og olieafvisende beskyttelsesmiddel, som er 
diffusionsåbent. Baseret på den innovative ADVANCED SOLVENT BORNE 
TECHNOLOGY, udviklet i FILAs forskningslaboratorier. 
Det skaber ikke overfladefilm og er modstandsdygtig over for UV-stråler, 
og bevarer sin ydeevne over tid.




