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   PIELIETOJUMS  
• Teicami piemērots traipu necaurlaidīga pārklājuma izveidei porcelāna 

flīzēm, marmoram un granītam. 

• Tas nodrošina aizsardzību pret grafiti vertikālām dabīgā akmens 
virsmām. 

• Tas ir ideāli piemērots virtuves un vannas istabas virsmu 
aizsardzībai. 

• Traipu noturīgs: tas kavē parasto ūdeņaino un eļļaino vielu absorbciju 
un traipu veidošanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   PRIEKSROCĪBAS  
• Nemaina virsmu dabisko krāsu. 

• Neveido virsmas plēvi. 

• Apstrādātās virsmas ir piemērotas saskarei ar pārtiku. 

• Impregnē, aizsargā un atvieglo virsmu tīrīšanu. 

• Tas hidroizolē, aizsargā un atvieglo tīrīšanu. 

• Ideāli piemērots plaisu-efekta keramisko flīžu aizsardzībai. 

 
 
 
 
 
 
 

   DARBA APRAKSTS  
Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai. 

 
Uzklāšana: Vienmērīgi un nepārtraukti uzklāt MP90 uz tīras un 

sausas virsmas, izmantojot suku vai flīsa materiālu, mitrinot arī šuvju 

vietas. Pirms produkts pilnībā nožūst (pēc apmēram 10–15 

minūtēm), berzēt virsmu un noņemt visus atlikumus, izmantojot ar 

sastāvu samitrinātu mikrošķiedras lupatiņu. Nosusināt virsmu ar tīru 

drānu. Lai paātrinātu procesu, virsmu var apstrādāt ar viena diska 

grīdas pulēšanas iekārtu. Uz ļoti absorbējošiem materiāliem uzklāt 

divus sastāva slāņus ar 8 minūšu intervālu. Uz virsmas var kāpt pēc 

12 stundām, bet ūdens un eļļas atgrūdošā aizsardzība kļūst efektīva 

pēc 24 stundām. 

 
Kopšana: Izmantot atšķaidītu CLEANER PRO. 

 

Uzmanību: 
Pirms uzklāšanas uz visas virsmas, pārbaudīt produktu uz neliela laukuma, lai 
pārliecinātos, ka produkts nemaina virsmas krāsu. 
Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. 
Uzklāšanas laikā un produkta žūšanas laikā telpās nodrošināt pietiekamu ventilāciju. 
Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību. 
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MP9
0 Ūdeni un eļļu 

atgrūdošs 
pārklājums 

 

 
Pulētas porcelāna flīzes, marmors un granīts, 

akmens un aglomerāti 

PATĒRIŅŠ 

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un 

aprēķināts vienai kārtai" 

 
Iepakojums: 
375 ml pudeles; 12 pudeles vienā kastē. 

1 litra kannas, 6 gab. vienā kastē 

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē 

UZMANĪBU 
• Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
• Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē . 
• Uzklāšanas laikā un produkta žūšanas laikā telpās nodrošināt pietiekamu 

ventilāciju. 
• Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību. 
• Viena diska tīrīšanas iekārtas izmantošana ir atļauta tikai gadījumā, ja tā ir 

pilnīgi nebojāta. 
 
TEMPERATŪRAS 
Uzglabāt produktu pie temperatūras robežās no 0° līdz 30°C. 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 5° līdz 30°C. 

 

MP90, elpojošs eļļu un ūdeni atgrūdošs aizsargpārklājums, novērš 

eļļainu vai taukainu vielu (eļļa, ziepes, šampūns utt.) un ūdens 

iesūkšanos virsmās, saglabājot to sākotnējo izskatu. 

 
 

APTUVENAIS PATĒRIŅŠ (1 litrs): 

Marmors / granīts 30 m² 

Porcelāna flīzes 30/40 m² 

Teraco 30 m² 
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