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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Υδροαπωθητικό με φυσική όψη.
• Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, διατηρώντας την ικανότητά του 

να αναπνέει.
• Παρεμποδίζει την ανάπτυξη άλγης, μούχλας και λειχήνων.
• Προστατεύει από τη φθορά που προκαλούν οι ατμοσφαιρικοί 

παράγοντες.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αντιαποθετικός φραγμός προστασίας πιστοποιημένος κατόπιν 

ελέγχων με τη μέθοδο UNI EN ISO 846: 1999.
• Ιδανικό για την προστασία των εξωτερικών τοίχων.
• Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
• Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στις χαμηλές 

θερμοκρασίες.
• Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.
• Δυνατή η εφαρμογή σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας: 

ο χρόνος εργασίας μειώνεται δραστικά.
• Η επεξεργασία διατηρεί σε ποσοστό 90% το μέγιστο επίπεδο 

ικανότητας του υλικού να αναπνέει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμογή: Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε 
το προϊόν με ένα πινέλο ή άλλο μέσο εφαρμογής έως ότου 
εμποτιστεί καλά το υλικό. Προτού στεγνώσει το προϊόν (περίπου 
10-15 λεπτά), αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα σκουπίζοντας απαλά 
με ένα καθαρό πανί. Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά 
από 4 ώρες. Η υδροαπωθητική προστασία διασφαλίζεται μετά 
από 24 ώρες 

ΜΟΝΟ ΓΊΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΗ 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. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 10° έως και 30° C.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
• 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. Το 
προϊόν δεν προστατεύει το μάρμαρο και την ασβεστολιθική πέτρα από 
την προσβολή οξέων.

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

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΊΚΤΊΚΗ ΚΑΛΥΠΤΊΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

Cotto, εμφανή τούβλα, klinker, 
πέτρα, σοβάς 10/20 m²

Τσιμέντο 8-10 m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Προσοχή:
Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για να διαπιστώσετε τυχόν 
αλλαγές στο χρώμα.
Αποφύγετε τη συγκέντρωση προϊόντος που δεν έχει απορροφηθεί.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή. 
Τυχόν επίμονα υπολείμματα προϊόντος μπορούν να αφαιρεθούν και μετά το στέγνωμα 
του προϊόντος, περνώντας το με {FASEZERO σε αραίωση 1:10 και τριβείο λευκού δίσκου.
Αποφύγετε την εφαρμογή σε συνθήκες τεχνητής υγροποίησης ή απευθείας κάτω από 
τις ηλιακές ακτίνες.
Δεν προστατεύει από τα οξέα.

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΊΚΟ 
ΟΊΚΟΛΟΓΊΚΟ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΊΚΟ

ΜΗ ΓΥΑΛΊΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΊ 
ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΊΤΗΣ (AGGLOMERATE), 
ΤΣΊΜΕΝΤΟ, COTTO, ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΥΒΛΑ, 
KLINKER, ΣΟΒΑΣ, ΤΟΦΟΣ

HYDROREP ECOHYDROREP ECO

Ελεγμένο υφαλόχρωμα κατά το πρότυπο UNI EN ISO 846: 1999. 
Η σύνθεσή του περιορίζει τη φθορά της επιφάνειας κατά την 
έκθεση σε οργανική αποσύνθεση.
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HYDROREP ECO
ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΕΙ

 ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
 ΤΣΙΜΕΝΤΟ
 ΚΟΤΟ
 ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΥΒΛΑ
 ΚΛΙΝΚΕΡ
 ΣΟΒΑΣ
 ΤΟΦΟΣ

 Αντιαποθετικός φραγμός προστασίας 
πιστοποιημένος κατόπιν ελέγχων με 
τη μέθοδο UNI EN ISO 846:1999.

 Ιδανικό για την προστασία των 
εξωτερικών τοίχων.

 Ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία.

 Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο 
στις χαμηλές θερμοκρασίες.

 Εμποδίζει την ανάπτυξη 
κρυσταλλικών αλάτων.

 Δυνατή η εφαρμογή σε επιφάνειες 
με υπολείμματα υγρασίας: ο χρόνος 
εργασίας μειώνεται δραστικά.

 Η επεξεργασία διατηρεί σε ποσοστό 
90% το μέγιστο επίπεδο ικανότητας 
του υλικού να αναπνέει.

 Υδροαπωθητικό με φυσική όψη.
 Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, 
διατηρώντας την ικανότητά του να 
αναπνέει.

 Παρεμποδίζει την ανάπτυξη άλγης, 
μούχλας και λειχήνων.

 Προστατεύει από τη φθορά που 
προκαλούν οι ατμοσφαιρικοί 
παράγοντες.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Κότο, εμφανή τούβλα, κλίνκερ, 
πέτρα, σοβάς                        10/20 m2

Τσιμέντο        8-10 m2

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 
• 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. 
Το προϊόν δεν προστατεύει το μάρμαρο και την 
ασβεστολιθική πέτρα από την προσβολή οξέων.   

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 
10° και 30° C.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Μείγμα σιλοξανικών γαλακτωμάτων διαλυμένων σε νερό.
 
 
 
 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Δεν απαιτείται ετικέτα ούτε ενδείξεις κινδύνου και ασφαλείας, 
καθότι το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. Η ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.
 
   
 
                       

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: γαλακτερό λευκό
Οσμή: αναμενόμενο για ρητίνη
Πυκνότητα: 0,992 κιλά/λίτρο
pH: 7

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων 
τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς 
έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω 
παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις 
που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση 
εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. 
Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των 
προϊόντων της.

Προσοχή: 
Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας 
για να διαπιστώσετε τυχόν αλλαγές στο χρώμα.
Αποφύγετε τη συγκέντρωση προϊόντος που δεν έχει 
απορροφηθεί. Αν αρχίσει να βρέχει κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας, σταματήστε την εφαρμογή και καλύψτε 
ολόκληρη την επιφάνεια. Μην εφαρμόζετε το προϊόν 
σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται 
βροχή. Τυχόν επίμονα υπολείμματα προϊόντος μπορούν 
να αφαιρεθούν και μετά το στέγνωμα του προϊόντος, 
περνώντας το με FILAPS87 σε αραίωση 1:10 και τριβείο 
λευκού δίσκου. Αποφύγετε την εφαρμογή σε συνθήκες 
τεχνητής υγροποίησης ή απευθείας κάτω από τις ηλιακές 
ακτίνες. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό 24 ώρες μετά 
την εφαρμογή και αποδίδει μέγιστη προστασία μετά από 
10 ημέρες.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΘ. 01 - 24/10/2013

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε το 
προϊόν με ένα πινέλο ή άλλο μέσο εφαρμογής 
έως ότου εμποτιστεί καλά το υλικό. 
Προτού στεγνώσει το προϊόν, αφαιρέστε τυχόν 
υπολείμματα σκουπίζοντας απαλά με ένα καθαρό πανί. 
Η επιφάνεια είναι στεγνή μετά από μόλις 4 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.  


