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HYDROREP ECO
PRODYŠNÝ HYDROFOBNÍ PŘÍPRAVEK

 KÁMEN A 
NELESKLÉ 
AGLOMERÁTY
 CEMENT
 TERAKOTA
 VIDITELNÉ CIHLY 
NA PŘEDNÍ ČÁSTI
 KLINKER
 OMÍTKA
 TUF

Neřeďte: prostředek připravený k použití.

Aplikace: 
Na suchý a čistý povrch aplikujte přípravek 
impregnací materiálu štětcem, dokud jej daný 
povrch již nepřijímá. Než produkt zaschne, odstraňte 
případné zbytky osušením čistým hadříkem. 
Povrch bude suchý po pouhých 4 hodinách.   

URČEN POUZE PRO PROFESIONALNÍ POUŽITÍ:
na svislých površích aplikujte přípravek stříkáním 
(systém airless) a dávkujte jej, dokud jej daný 
povrch již nepřijímá, a použijte přitom vhodné OOP v 
souladu s pokyny v bezpečnostním listu.  

 Bariéra proti růstu vegetace, 
certifikovaná testy realizovanými v 
souladu s metodami podle normy UNI 
EN ISO 846: 1999.

 Ideální pro ochranu venkovních zdí.
 Je odolný vůči UV záření.
 Nenarušuje mrazuvzdornost terakoty.
 Působí proti eflorescencím.
 Může být aplikován na povrchy se 
zbytkovou vlhkostí: tím umožňuje 
drastické zkrácení pracovních dob.

 Ošetření zachovává výše než 90% 
úroveň prodyšnosti materiálu.

 PRODYŠNÝ HYDROFOBNÍ PŘÍPRAVEK
 Impregnuje materiál do hloubky a 
uchovává jeho prodyšnost.

 Brání růstu řas, plísní a lišejníků.
 Ochraňuje před rozkladem způsobeným 
atmosférickými vlivy.

 URČEN POUZE PRO PROFESIONALNÍ 
POUŽITÍ:

 na svislých površích aplikujte přípravek 
stříkáním (systém airless) a dávkujte jej, 
dokud jej daný povrch již nepřijímá, a 
použijte přitom vhodné OOP v souladu s 
pokyny v bezpečnostním listu.

  

Jeden litr přípravku postačuje na:

Terakota, viditelné cihly na čelní 
straně, klinker, kámen, omítka                        10/20 m2

Cement        8-10 m2

„Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a vztahují se na jednu 
vrstvu“

SPOTŘEBA 

Balení
1litrové kanystry: karton se 12 kusy. 
5litrové kanystry: karton se 4 kusy.

VAROVÁNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.  
• Po použití neodhazujte volně v přírodě. 
• Aby mohla být venkovní podlaha ošetřena, musí být 

dokonale položena, a musí proto vyhovovat všem 
požadavkům pro danou aplikaci, jako je například: dodržení 
sklonu, správná realizace dilatačních spojů, dokonalá 
izolace terénu, ověřená mrazuvzdornost materiálu.  
Nechrání mramor a vápenec před agresivním působením 
kyselin.   

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 
30 °C.

SLOŽENÍ
Směs siloxanových emulzí v podobě vodní disperze.
 
 
 
 

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Nevyžaduje se označení štítky ani symboly 
rizika a nebezpečí, protože přípravek 
není klasifikován platným předpisem jako 
nebezpečný. BEZPEČNOSTNÍ LIST JE K DISPOZICI 
POUZE NA POŽÁDÁNÍ.
 
   
 
                       

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: kapalina
Barva: mléčně bílá
Zápach: typický pro pryskyřici
Hustota: 0,992 kg/litr
pH: 7

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších 
technických znalostí a jsou podporovány 
nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. 
Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme 
ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují 
odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. 
Fila neponese žádnou odpovědnost za nesprávné 
použití svých výrobků.

Pozor: 
Produkt vyzkoušejte na malé části povrchu a ověřte si 
případné změny barvy.
Vyhněte se ponechání přebytečných množství 
nevstřebaného produktu. Když během ošetření 
začne pršet, přerušte aplikaci a přikryjte celý 
povrch. Neaplikujte přípravek v exteriéru v případě 
očekávaného deště. Případné přetrvávající zbytky 
přípravku lze odstranit také při vyschlém přípravku, a 
to bílým kotoučem a použitím přípravku FILAPS87, 
rozředěného v poměru 1:10. Vyhněte se aplikacím 
za přítomnosti povrchového kondenzátu nebo za 
působení přímého slunečního záření. Přípravek je 
účinný po 24 h od aplikace a maximální ochrany je 
dosaženo po 10 dnech.
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