
  

HYDROCIDE 
 

ŚRODEK ZWIĘKSZAJĄCY SZCZELNOŚĆ,   
PRZECIW POWSTAWANIU GRZYBÓW I MCHÓW 

 
 

 
  

7 doskonałych powodów, by używać HYDROCIDE : 
1. Nie zawiera silikonów. Nie zmienia wyglądu podłoża. 
2. Zapobiega zbieraniu się osadów, pojawianiu się plam na murowanych konstrukcjach.  
3. Opóźnia  starzenie się fasad.  
4. Całkowicie neutralny  dla podłoży.  
5. Uszczelniając czyszczone powierzchnie, przeciwdziała pojawianiu się mchów, pleśni, porostów i 
bakterii. 
6. Wnika w mikro-pory, pozwalając na oddychanie powierzchni : kamień, granit… 
7. Gotowy do u życia.  

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Budownictwo             Instytucje        
 
Uszczelnianie powierzchni ścian z cegieł, z kamienia, dachówek, tynków itd. 
Działanie zabezpieczaj ące drewno zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.  
Działa prewencyjnie przeciwko mchom na ścianach, elewacjach, podłogach, płytkach, kortach 
tenisowych, monumentach jak i na powierzchniach porowatych. 
Walczy z wilgocią, z zabrudzeniami i mikroorganizmami nie zmieniając wyglądu czyszczonej 
powierzchni. 
Uszczelnia powierzchnie, wypuszczając jednak parę wodną. 
 

Właściwo ści  Spos ób użycia  
 
Wygląd : jasny płyn 
Gęstość : około 0,79 w temperaturze 20°C 
Temperatura zapłonu : 38°C 
Zdolność krycia : 1 litr na 1 do 3 m2 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki 
produktu. 

 
Produkt używa się zawsze czysty (bez rozcieńczenia). 
Nanosi się na powierzchnie czyste, suche i nie kruszące się. 
Spryskać od góry do dołu, aż do całkowitego pokrycia 
powierzchni. 
Produkt schnie 24 godziny. 
Nie stosować na szkle. 
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plusiki 7-ki  
VERTICIDE : Czyszczenie fasad i dachów, specjalny na zazielenienia. 

 
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. 


