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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Προστατεύει τα εξωτερικά δάπεδα από το νερό και την 

υγρασία.
• Καθιστά τοίχους και επενδύσεις υδροαπωθητικά.
• Ιδανικό για εμφανείς τοίχους και τσιμέντο.
• Προστατεύει τους αρμούς.
• Προστατεύει από την αποσύνθεση που προκαλεί η ατμόσφαιρα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Χαρίζει προστασία που αναπνέει, διαρκεί και φρεσκάρεται 

εύκολα.
• Δεν επηρεάζει την αισθητική του υλικού.
• Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, 

όσα χρόνια και αν περάσουν.
• Διεισδύει ευκολότερα.
• Έχει αυξημένη καλυπτικότητα.
• Εμποδίζει το σχηματισμό βρύων και μούχλας.
• Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμογή: Σε στεγνή και καθαρή επιφάνειας, εφαρμόστε 
ομοιόμορφα το HYDROREP με πινέλο ή με άλλο μέσο εφαρμογής 
σε δύο στρώσεις με απόσταση 8 ωρών μεταξύ τους. Σε περίπτωση 
λίθων χαμηλής απορροφητικότητας (π.χ. σχιστόλιθος) αρκεί μία 
μόνο στρώση του προϊόντος. Για την ολοκλήρωση του κύκλου 
με ελαιοαπωθητικό προϊόν: αντί της δεύτερης στρώσης του 
HYDROREP, εφαρμόστε προστατευτικό κατά των λεκέδων  
FOB XTREME. Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από 8 
ώρες. Η υδροαπωθητική προστασία διασφαλίζεται μετά από 24 
ώρες 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: σε κάθετη επιφάνεια 
εφαρμόστε με ψεκασμό (σύστημα χωρίς αέρα) κατανέμοντας 
το προϊόν μέχρι κορεσμού και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που 
περιέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

Προσοχή:
Σε φυσική πέτρα, δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για 
να διαπιστώσετε τυχόν αλλαγές στο χρώμα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται 
βροχή.
Δεν προστατεύει από τα οξέα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
• Δεν προστατεύει από τα οξέα.
• Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του 

εξοπλισμού είναι ακέραια.
• Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια 

κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που 
ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των 
κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση 
του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

Συσκευασίες
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

Φυσική πέτρα 10/20 m²

Τσιμέντο 5 m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΓΥΑΛΙΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ, 
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗΣ (AGGLOMERATE), 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ

HYDROREPHYDROREP

Η SOLVENT BORNE TECHNOLOGY που έχουν αναπτύξει 
τα Εργαστήρια Έρευνας της FILA περιέχει προστατευτικά 
πρόσθετα που προσδίδουν στο υλικό υψηλές υδροαπωθητικές 
ιδιότητες και υψηλή αντοχή στις ποικίλες κλιματικές συνθήκες 
και στην ακτινοβολία UV.


