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PARA QUE SERVE
• Protege contra a penetração em profundade de manchas orgânicas (gorduras, 

alimentos, bebidas ...), facilitando sua remoção e sem alterar a cor.
• Ideal como protetor de base antes do acabamento para superfícies interiores 

rústicas.
• Ideal para tratamento de mosaicos hidráulicos manual.
• Proteção invisível com efeito natural e transpirável.

AS VANTAGENS
• Não altera a cor e a aparência original do material.
• Não cria película superficial.
• Não altera a resistencia as geladas do material.
• É certificado como “idóneo para o contato com alimentos”.
• Ideal em barro cozido pré-tratado, grés rústico e pedra rústica (ardósia, granito, 

mármore, travertino, quartzita, pedra calcária, etc.).
• Ideal para interiores e exteriores.

COMO SE UTILIZA
Não se diluí: pronto para usar. 

Aplicação: 
Para materiais com acabamento opaco (interior e exterior): Com superfície 
limpa e seca, aplicar o produto com trincha de maneira uniforme, impregnando 
também as juntas. Eventuais resíduos elimina-se com um pano seco e limpo antes 
de o produto secar completamente (10 a 15 minutos aprox.). Para materiais com 
acabamento polidos e amaciados (interior e exterior): Com superfície limpa e seca, 
aplicar FOB XTREME com uma trincha de maneira uniforme, impregnando as juntas. 
Antes de secar o produto (aproximadamente 10 a 15 minutos), massageie e remova 
o resíduo com um pano de microfibra humidecido com o mesmo produto. Secar 
com um pano seco. Em materiais muito absorventes, aplicar uma segunda demão 
de produto a uma distância de 8 horas (por exemplo, áreas de alto tráfego, áreas 
húmidas, superfícies exteriores). É possível usar máquinas rotativas para acelerar o 
processo. Para completar o tratamento com o acabamento: em materiais porosos, 
como pedra natural, pedra artificial e hidráulicos colocados no interior, é possível 
aplicar uma cera de acabamento de acordo com o efeito desejado (MATT, SATIN, 
CLASSIC, LONGLIFE). A superfície é transitável após 8 horas. A proteção contra 
manchas é ativa após 24 horas. Manutenção: Solução diluída de CLEANER PRO. 

Atenção:
Não aplicar FOB XTREME sobre uma superficie encerada.
Não aplicar FOB XTREME nas horas mais quentes do verão.
Testar o produto numa pequena área de superficie para verificar eventuais 
alterações da cor.
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva.
Não protege das agresões ácidas.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• Aplicando FOB XTREME em interiores é aconselhável arejar devidamente o local.
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente 

integra.
• Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, se-

guindo os criterios de colocação: respeito das inclinações, correcta realização 
das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc.

• Não protege das agresões ácidas.

Embalagens
1 litro: caixas de 6 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

RENDIMENTO
RENDIMENTO ORIENTATIVO (1 litro):

Pedra natural 10/30 m²

Barro italiano, toscano, grés rústico 15/20 m²

Barro manual e mecánico até 10 m²

Cimento e derivados até 5 m²

Mármore/granito polidos até 30 m²
“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

PROTEÇÃO EXTREMA 
HIDRO-OLEOREPELENTE

PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS, MÁRMORE 
E GRANITO, CIMENTO E DERIVADOS, TUFO, WPC, 
BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO

FOB XTREMEFOB XTREME

FOB XTREME, é um protetor hidro-oleo repelente transpirante, baseado 
na inovadora ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY, desenvolvida 
nos laboratórios de pesquisa FILA. 
Não cria película de superfície e resiste ao UV mantendo o seu 
desempenho ao longo do tempo.


