
HYDROREP      voděodolná impregnace 

 
neleštěné 
přírodní kameny 
a aglomeráty 

                                                                 neochráněný povrch / naimpregnovaný povrch 

 
cementové 
dlažby a povrchy 

 

 

 
URČENÍ 
 

Chrání venkovní dlažby proti vodě a vlhkosti. 
Dělá stěny a obklady vodě odpudivé. 
Chrání  spoje – spáry. 
Chrání před opotřebováním způsobeným atmosferickými vlivy. 

 

 

PŘEDNOSTI 
 

Nemění přirozenou barvu a vzhled povrchu, zvýší mrazuvzdornost a odolnost vůči znečištění.  
Vynikající pro vnitřní  a venkovní plochy.  
Zabraňuje tvorbě mechu, plísní a tvorbě solních výkvětů. 
Certifikované jako vhodné pro použití na povrchy přicházející ke styku s potravinami. 
Umožňuje povrchu dýchat.  

 

NÁVOD 

ředění : neředí se 
Aplikace:  
1. Očistěte povrch s Deterdekom, anebo Fila Ph Zero a důkladně opláchněte.  
2. Aplikujte na suchý povrch ( po pokládce se doporučuje počkat s impregnací cca 7 až 15 dní ) 
Přípravek rozetřete rovnoměrně  plochým štětcem, anebo válečkem  na celou plochu včetně spár.  
3. Po 24hodinách můžete, v případě když je materiál velmi savý, aplikovat impregnaci ješte jednou, 
případně  můžete na závěrečnou úpravu vlastností a povrchu nanést FILA FOB ( ochrana před 
vniknutím oleje). 
  
 
Doporučení: na další údržbu používejte Fila Cleaner 
 
UPOZORNĚNÍ: ●Před nanášením  přípravku doporučujeme v každém případě udělat ověření reakce na 
malé ploše.    

 

SPOTŘEBA 

 

cementové materiály 1L – 10/20 m2 
přírodní  kameny 1L – 20/30 m2 

 

 

BALENÍ 1 litr  – 12ks v balení               5 litrů – 4ks v balení 
 
 
 

INFO 

Obsahuje:  Směs siloxanových látek rozptýlených v dearomatizovaném uhlovodíkovém rozpouštědle. 
 
Vzhled: kapalina   Zápach: mírný uhlovodíkový   Hustota: 0,777kg    Bod vzplanutí: 40°C 
 
Doba trvanlivosti neomezená. Skladovací teplota od 5° do 30°C.  Aplikační teplota od 10° do 30°C. 

 

BEZPEČNOST 

Rizika: Dráždí oči a kůži.                         Symbol: StAndrew to Cross –upozornění na riziko   
 
Bezpečnostní  upozornění: Skladujte  odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Hořlavý. V případě 
požáru použijte: zeminu, písek, hasicí pěnový, anebo práškový přístroj. Uschovávejte mimo dosah dětí. 
Dráždi pokožku. Nebezpečí vážného poškození očí. Při zasáhnutí očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékářskou pomoc. Při požití vyhledajte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento 
obal, anebo označení. Používejte vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle anebo štít. Při aplikaci 
v interiéru důkladně větrejte. 

 
 


