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GEBRUIKSAANWIJZINGVOORDELENWAARTOE DIENT HET

Verpakkingen
1-liter blikken: in dozen van 12 stuks. 
5-liter blikken: in dozen van 4 stuks. 

Attentie: 
Maak op gering absorberende natuursteen 
een proef met het product op een klein 
oppervlak om eventuele kleurveranderingen 
te controleren. 

Onverdund: gebruiksklaar.
Toepassing: 
Breng het product met behulp van een 
kwast regelmatig en overvloedig op een 
droog en schoon oppervlak aan. Breng 
het op verticale oppervlakken met een 
(airless) spuitsysteem aan, waarbij u het 
product doseert totdat het oppervlak het 
niet meer opneemt. U moet het product 
al naargelang het absorptievermogen van 
de ondergrond, in een of twee lagen, met 
een tussentijd van 24 uur, aanbrengen: 
voor gering absorberende natuursteen (bijv. 
leisteen) in één laag, voor cement en meer 
absorberende natuursteen in twee lagen. 
Breng bij buitenoppervlakken die u ook 
olieafstotend wilt maken, na 24 uur, een 
afwerkende laag Filafob aan.
Onderhoud: 
verdunde oplossing van FilaCleaner

WATERAFSTOTEND MIDDEL VOOR NATUURSTEEN EN CEMENT

Hydrorep

Met een liter product krijg ik: 
Natuursteen  20 m2 

RENDEMENT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: vloeistof 
Kleur: kleurloos
Geur: licht naar koolwaterstofoplosmiddel
Dichtheid: 0,777 kg/liter 
Vlampunt: 40°C
 
Deze informatie is het resultaat van onze meest recente 
technische kennis en gegrond op voortdurende onderzo-
eken en laboratoriumtests. Desondanks zijn er factoren die 
wij niet kunnen nagaan. Om die reden is het vereist, naast 
de verstrekte aanbevelingen, altijd eerst zelf onderzoeken, 
tests en controles uit te voeren.
Fila is geenszins aansprakelijk voor een onjuist gebruik van 
zijn producten.

SAMENSTELLING 
Mengsel van in gedearomatiseerde  koolwaterstofo-
plossing gedispergeerde siloxaanverbindingen. 

Opslagtemperatuur 0° tot 30° C. 
Het product moet op materiaal met een temperatuur 
tussen 5° en 30 °C worden toegepast.

HARMFUL 

Het verstrekt een ademende, langdu-
rige en herstelbare bescherming.
Het tast het mooie aspect van de 
materialen niet aan. 
Het vergeelt onder geen enkele omge-
vings- of verouderingsomstandigheden.
Het heeft een hoog penetratievermogen.
Het heeft een hoog rendement.
Het verhindert mos- en schimmel-
vorming. 
Het is als “geschikt voor levensmidde-
len” gecertificeerd.
Het voorkomt uitbloeiingen.

Het beschermt buiten gelegde vloeren 
tegen water en vochtigheid.
Het maakt muren en bekledingen wate-
rafstotend.
Ideaal voor buitenmuren en cement.
Het beschermt de voegen.
Het beschermt tegen atmosferische 
invloeden.

De ene helft van deze zandsteen is wel en de ande-
re helft niet met Fila producten behandeld. In het 
rechtse, behandelde gedeelte is het bijzondere water-
druppel effect te zien. In het niet behandelde gedeelte 
dringt het water in de vloer
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“De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben 
betrekking op één laag” 

CEMENT

NATUURSTEEN

ETIKETTERING 
Symbool 
Sint-andrieskruis 
Risicovermeldingen 
Ontvlambaar. Schadelijk: kan longschade veroorzaken 
na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of 
een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsvermeldingen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd 
houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 
Verpakking voorzichtig behandelen. In geval van brand 
aarde, zand, chemische poeder of schuim gebruiken. 
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts 
raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Bevat: 
gedearomatiseerde kunstterpentijn.


