
 

HYDROLEO 
PREPARAT WODOODPORNY ORAZ OLEJOODPORNY  

 
 

 

 
Nie zawiera rozpuszczalników, 
ani silikonu 
 

 
7 doskonałych powodów, by używać HYDROLEO:  

1. Jeden produkt do zabezpieczenia podło ży przed wnikaniem wody i oleju.  
2. Stosuje się zarówno wewn ątrz  jak i na zewnątrz , na takich powierzchniach jak: kamień naturalny, beton, 
terakota, cement, kostka brukowa… 
3. Produkt w fazie wodnej  przeznaczony do zabezpieczania powierzchni przed wnikaniem wody, oleju i 
wszelkiego rodzaju plam.  
4. Pozwala na oddychanie  podłoża. 
5. Zupełnie bezbarwny  po naniesieniu, nie zmienia wyglądu, ani właściwości zabezpieczanej powierzchni.  
6. Doskonale odporny na UV, nie żółknie z upływem czasu. 
7. Poprawia żywotno ść powierzchni i opóźnia pojawianie się zanieczyszczeń.   

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

  Instytucje użyteczności publicznej        Budownictwo      Przemysł     
 
Działanie przeciw wnikaniu zanieczyszczeń w podłoża: strefy chodników dla pieszych, garaże, warsztaty serwisowe, 
tarasy, balkony, obrzeża basenów, podłogi, schody, …. 
 

Stru ktura  chemiczna  Sposób u życia  
 
Szczególny charakter HYDROLEO tkwi w jego oryginalniej 
strukturze chemicznej, dzięki której produkt posiada właściwości 
blokowania wody i oleju i jest doskonale odporny na ścieranie.  
HYDROLEO jest fluorowym kopolimerem akrylowym.   
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki 
produktu. 

 
Gotowy do użycia, nie wymaga żadnych szczególnych środków 
ostrożności przed lub w trakcie stosowania.  
Nanosi się zarówno pędzlem, jak i za pomocą rozpylacza o niskim 
ciśnieniu, aż do wchłonięcia w podłoże.  
Powierzchnie powinny być czyste i odkurzone.  Czyszczenie sprzętu 
odbywa się za pomocą wody.  
Optymalna skuteczność osiągana jest po upływie 7 dni.  
(nanosi się na powierzchnię suchą lub wilgotną). 
 
Wydajność 1 L produktu :  
- Terakota : 7 m² 
- Kostka brukowa: 6 m² 
- Beton: 5 m² 
- Kamień wapienny: 2 m² 
 
Nanoszenie: od +10 do +30°C. 
Całkowita reakcja chemiczna po upływie 12 godz. (bez deszczu), 3-4 
godz. (przy słonecznej pogodzie). 
Zyskuje właściwości olejoodporne po upływie 3-4 dni. 
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plusiki  7 -ki 
DKAP VERT : Bezchlorowy preparat do usuwania farb i graffiti 

 
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 nieodpowiednie użycie 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. 


