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HYDROREP ECO
VATTENAVVISANDE OCH TRANSPIRERANDE

 STEN OCH ICKE 
POLERAT AGGLOMERAT
 CEMENT
 TERRAKOTTA
 EXPONERAT TEGEL
 KLINKER
 PUTS
 TUFO

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering: 
Applicera produkten på torr och ren yta. Impregnera 
materialet fullständigt med en pensel. Ta bort 
eventuella produkrester med en ren trasa innan 
produkten torkar. 
Ytan är torr efter endast 4 timmar.   

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK:
Spruta produkten på vertikala ytor (airless-system). 
Impregnera materialet fullständigt och använd 
lämplig personlig skyddsutrustning som anges i 
säkerhetsdatabladet.  

 Antitillväxteffekt certifierad av test 
utförda enligt metoden UNI EN ISO 
846:1999.

 Idealisk för att skydda väggar utomhus.
 UV-beständig
 Produkten förändrar inte terrakottans 
frostbeständighet.

 Motverkar saltutslag.
 Kan appliceras på ytor med restfuktighet 
vilket förkortar arbetstiderna betydligt.

 Behandlingen behåller materialets 
andningsförmåga med över 90 %.

 Naturligt vattenavvisande.
 Impregnerar materialet på djupet och 
bibehåller dess andningsförmåga.

 Förhindrar tillväxt av alger, lava och mögel.
 Skyddar mot nedbrytning orsakad av 
atmosfäriska ämnen.

  

En liter produkt räcker till:

Terrakotta, tegel, klinker, sten, puts 10/20 m2

Cement        8-10 m2

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

ÅTGÅNG 

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken. 
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.  
• Släng inte behållaren i miljön efter användning. 
• För en god behandling ska golv utomhus läggas på 

ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, 
såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande 
av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och 
beprövad frostbeständighet hos materialet. Produkten 
skyddar inte marmor eller kalksten från syraattacker.   

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på 
mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Blandning av emulsioner av siloxan dispergerade i vatten.
 
 
 
 

MÄRKNING
Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig 
eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande 
lagstiftning. 
SÄKERHETSDATABLAD FINNS ENDAST TILLGÄNGLIGT PÅ 
BEGÄRAN.
 
   
 
                       

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Mjölkaktig
Lukt: Typisk hartsdoft
Densitet: 0,992 kg/liter
pH: 7

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller. 
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av deras 
produkter.

Varning!: 
Prova produkten på en liten yta för att upptäcka 
eventuella färgförändringar.
Undvik ansamling av produkt som inte har 
absorberats. Om det börjar regna under behandlingen 
ska appliceringen avbrytas och hela ytan ska täckas 
över. Applicera inte produkten utomhus om regn 
förutspås. Eventuella besvärliga produktrester kan 
även tas bort när produkten har torkat med hjälp av 
FILAPS87 utspädd 1:10 och en vit skiva. Undvik att 
applicera produkten om det förekommer ytkondens 
eller under direkt solljus. Produkten är effektiv 24 
timmar efter appliceringen och maximalt skydd uppnås 
efter 10 dagar.
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