
االستخدامات
يعيق امتصاص البقع المائية والزيتية الشائعة. •
طبقة حماية أساسية قبل تشميع األسطح الداخلية باللمسات النهائية الخشنة أو الناعمة. •
ممتاز للبالطات اإلسمنتية الملونة. •
حماية فعالة ذات تأثير طبيعي •

المزايا
ال يغير اللون األصلي ومظهره. •
ال يكون طبقًة رقيقة على السطح •
ال يؤثر في قدرة التراكوتا على مقاومة الصقيع. •
ممتاز مع أرضيات التراكوتا الصدأة والرخام المكسر. •
مثالي لالستخدام بجانب المطابخ والشوايات وأماكن مرور السيارات. •
مثالي لألسطح الداخلية والخارجية. •

كيفية االستخدام
ال يحتاج إلى التخفيف: منتج جاهز لالستخدام. 

االستخدام: 
للمواد غير الالمعة )داخلية وخارجية(: يوضع المنتج بالتساوي على سطٍح جاف ونظيف باستخدام 

فرشاة أو فوطة ناعمة بحيث تتشبع به خطوط المالط. امسح أي زوائد للمنتج بقطعة قماش نظيفة 
قبل أن تجف )لمدة ال تتجاوز 10-15 دقيقة( 

للمسات نهائية المعة أو مصقولة )داخلية وخارجية(: استخدم فوب إكستريم على سطح نظيف 
وجاف، وبلل المواد وخطوط المالط بالكامل مستخدًما فرشاة أوفوطة ناعمة. قبل جفاف المنتج 

)خالل حوالي 10-15 دقيقة( افرك السطح وأزل أي رواسب باستخدام قطعة قماش من األلياف 
الدقيقة مبللة بالمنتج. جفف السطح بقطعة قماش نظيفة. عند االستخدام مع مواد ذات معدل 

امتصاص عاٍل، ضع طبقتين من المنتج على فترات منتظمة تتراوح المدد بينها 8 ساعات )مثال: 
المناطق المزدحمة، والمناطق الرطبة، واألسطح الخارجية(. إلسراع العملية، يمكن معالجة السطح 

بجهاز تنظيف أرضيات أحادي القرص. 
إلكمال الدورة بلمسات نهائية: على المواد المسامية مثل األحجار الطبيعية، والبالطات الصناعية، 

والمتكتالت االصطناعية والبالطات الخرسانية المركبة في البيئات الداخلية، ويمكن وضع طبقة 
نهائية شمعية حسب المادة والتأثير المرغوب فيه )غير المع، حريري، كالسيكي، طويل المدى(. 

يمكن المشي على هذا السطح بعد 8 ساعات. يبدأ التأثير المقاوم للبقع بعد 24 ساعة. 

للعناية: استخدم محلواًل مخفًفا من كلينر برو. 

تنبيه:
ال تستخدم فوكس إكستريم على أسطح مجلية بالشمع.

يحظر وضع فوكس إكستريم في الفترات التي ترتفع أثناءها درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف.
قم بإجراء اختبار على مساحة صغيرة للتحقق من حدوث أي تغيرات في اللون.

ال تستخدم المنتج على األسطح الخارجية إذا كان متوقًعا سقوط أمطار.
هذا المنتج ال يحمي من التأثيرات الضارة لألحماض.

درجات الحرارة
درجة حرارة التخزين: من 0 إلى 30 درجة مئوية

يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجًة مئويًة.

التحذيرات
ُيحفظ بعيًدا عن متناول األطفال. •
ال يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد االستخدام. •
تهوية المكان في حال االستخدام على األسطح الداخلية. •
ُيسمح باستخدام جهاز تنظيف أحادي القرص فقط إذا كان في حالة جيدة. •
يجب تركيب األرضيات الخارجية بشكل جيد قبل معالجتها، ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك: الميل المناسب  •

وفواصل التمدد المنفذة جيًدا، والعزل الممتاز لألرضية، والتوافق المؤكد مع درجات الحرارة المتجمدة.
هذا المنتج ال يحمي من التأثيرات الضارة لألحماض. •

العبوات
عبوات معدنية سعة 1 لتر - 6 عبوة في الكرتونة

التغطية
التغطية التقريبية )1 لتر(:

10/30 م2الحجر

الطراز التوسكاني الروستيك التراكوتا
15/20 م2المصقول

حتى 10 م2المصنوعة يدوًياالتراكوتا

حتى 5 م2الخرسانة

حتى 30 م2الرخام/ الجرانيت المصقول
"معدالت التغطية الموضحة لإلرشاد فقط وتستخدم عند وتشير إلى ضع طبقة 

واحدة من المنتج".

حماية فائقة مقاومة للماء 
والزيت

األحجار الطبيعية والمتكتالت االصطناعية، الرخام والجرانيت، 
الخرسانة، األرضيات المغطاة بالخشب والبالستيك، التراكوتا، 

البالط الحجري

فوب إكستريم

 SOLVENT-BORNE فوب إكستريم، عامل حماية فعال مقاوم للماء والزيت، يعتمد على تقنية
ن طبقة على السطح وتقاوم األشعة فوق  المتقدمة، تم تطويره في معامل أبحاث FILA. ال تكوَّ

البنفسجية وتحافظ على تأثيرها لفترة ممتدة.


