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TILL VAD?
• Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och 

vattenbaserade fläckar.
• Skyddande bas före vaxning av invändiga ytor med rustik eller grov yta.
• Idealisk för behandling av granulatsten och cement.
• Naturligt skydd som transpirerar.

FÖRDELAR
• Påverkar inte det ursprungliga utseendet eller färgen.
• Skapar ingen ytfilm.
• Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
• Utmärkt på rustik terrakotta och antikbehandlad marmor.
• Idealisk för användning i närheten av kök, grillar och uppfarter där bilar parkeras.
• Idealisk för ytor inomhus och utomhus.

ANVÄNDNING
Ingen utspädning: Klar att använda. 
Applicering: 
För material med matt ytbehandling (inomhus och utomhus): Applicera 
produkten jämnt och kontinuerligt på torr och ren yta. Impregnera även fogarna 
med en pensel eller en fleeceduk. Ta bort eventuella produktrester med en ren duk 
innan produkten torkar (ca 10-15 minuter). 
För polerade eller borstade ytbehandlingar (inomhus och utomhus): Applicera 
FOB XTREME på torr och ren yta. Impregnera materialet och fogarna fullständigt 
med en pensel eller en fleeceduk. Gnugga in produkten och ta bort eventuella 
produktrester med en mikrofiberduk fuktad med produkten innan produkten torkar 
(ca 10-15 minuter). Torka sedan med ren duk. På högabsorberande material ska 
det andra lagret (om sådant krävs) appliceras 8 timmar efter det första lagret 
(t.ex. områden med mycket gångtrafik, fuktiga områden och ytor utomhus). För att 
påskynda proceduren går det att använda en polermaskin. 
Avsluta med ytbehandlingen: För poröst material såsom natursten, rekonstruerad 
sten, agglomerat och cementplattor som har lagts inomhus går det att applicera 
ett vaxfinish beroende på materialet och önskad effekt (MATT, SATIN, CLASSIC, 
LONGLIFE). Ytan kan beträdas redan efter 8 timmar. 
Fläckskyddet är aktivt efter 24 timmar Underhåll: Lösning utspädd med 
CLEANER PRO. 

Varning!:
Applicera aldrig FOB XTREME på en redan vaxad yta.
Stryk aldrig ut FOB XTREME under de varmaste timmarna under sommaren.
Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.
Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.
Produkten skyddar inte mot syraattacker.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 0 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Släng inte behållaren i miljön efter användning.
• Vädra rummet vid applicering på ytor inomhus.
• En polermaskin får endast användas om maskinen är intakt i alla dess delar.
• För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och 

uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatation-
sfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.

• Produkten skyddar inte mot syraattacker.

Förpackningar
Enlitersburkar: Kartonger med 6 stycken.
Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

ÅTGÅNG
UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG (1 liter):

Sten 10/30 m²

Terrakotta rustik “imprunetino”, polerad 15/20 m²

Terrakotta handgjord upp till 10 m²

Cement upp till 5 m²

Polerad marmor/granit och agglomerat upp till 30 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

EXTREMT VATTEN- 
OCH OLJEAVSTÖTANDE 

SKYDD

NATURSTEN OCH AGGLOMERAT, MARMOR OCH 
GRANIT, CEMENT, TUFO, WPC, TERRAKOTTA, 
KLINKER

FOB XTREMEFOB XTREME

FOB XTREME, skyddande, vatten- och oljeavstötande och 
transpirerande har baserats på den innovativa ADVANCED SOLVENT 
BORNE TECHNOLOGY som har utvecklats i forskningslaboratorierna FILA. 
Skapar ingen ytfilm och är UV-beständig och dess prestanda bibehålls 
oförändrad med tiden.


