
HYPAC 
PŁYN WYPIERAJĄCY WODĘ I WILGOĆ  

ORAZ ZABEZPIECZAJĄCY  
 

     

         

7 doskonałych powodów, by używać HYPAC: 
1. Usuwa wilgoć i wodę z wszelkich powierzchni. 
2. Tworzy wodoszczelną, cienką warstwę izolującą i ochronną.  
3. Silne właściwości antykorozyjne. 
4. Penetruje i przenika w najmniejsze zagłębienia i szczeliny. 
5. Może być bezpiecznie stosowany do wszelkich aparatów i urządzeń elektrycznych, nawet 
wysokiego napięcia.  
6. Nie działa szkodliwie na farby, plastik, ani gumę. 
7. Gwarantowany bez silikonu. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Instytucje          Transport                   Przemysł     
 
ZABEZPIECZENIE przed spięciem, zwarciem / szokiem termicznym silników elektrycznych, urządzeń instalacji 
zapłonowych pojazdów, szczególnie silników i urządzeń pracujących na wodzie np. statków, urządzeń oświetleniowych. 
NAPRAWA i ochrona wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych – wadliwych na skutek działania 
wody lub wilgoci – świec, styków akumulatorów, obwodów. 
ZABEZPIECZENIE  przed korozją blach i części mechanicznych, przyrządów, form do wtryskarek w branży plastikowej,  
na czas ich przechowywania. 
UTRZYMANIE W STANIE NALEŻYTEGO FUNKCJONOWANIA I SMAROWANIE różnych części ruchomych, broni, 
zamków i mechanizmów ślusarskich, rygli, prowadnic itp. 
Zabezpieczanie girland świetlnych, oświetlenia świątecznego, … 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
SKŁAD : syntetyczne estry, czynnik wodoszczelny, wypierający 
i zabezpieczający przed wodą, destylat naftowy. 
Średnia gęstość :  0,8 
Grubość warstwy ochronnej : 3 do 6 mikronów 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki. 

 
Preparat stosuje się przez rozpylanie, nanoszenie pędzlem lub 
zanurzanie (« kąpiel »). 

 
Aerozol może być stosowany we wszystkich pozycjach.  
* OSTRZEŻENIE: Wszelkie rozpylanie produktu HYPAC powinno być 
przeprowadzane na urządzeniach odłączonych od prądu. 

 

plusiki 7-ki  
NET FREINS : Odtłuszczacz szybko odparowujący. 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

OpCis7-6000 – profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy   o 
pojemności 6 L:   

• posiada specjalną końcówkę spryskującą; 

• wyposażony jest w wygodny, długi przewód, dzięki któremu 
można spryskać wysoko umieszczone partie; 

• wyposażony jest w wygodne szelki, służące do umieszczenia 
pojemnika na plecach (dzięki czemu użytkownik ma pełną 
swobodę ruchów). 

 

CZAJNIK-1500 – profesjonalny, wygodny spryskiwacz ciśnieniowy 
o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia gotowego płynu na 
powierzchnie przeznaczone do spawania; istnieje też w wersji 1 L 
(CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 

• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 
powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  wydobywanie 
się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, 
rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u 
podstawy pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia. 

 

 

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom 
płynu. Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. 
Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno dostępnych 
miejsc. 


