
jednokroková aplikace šetří čas
a peníze
vhodný pro injektáž i nátěr
přesná aplikace 
vodorovná injektáž 
nevytéká z vrtů
zdravotně nezávadný

Obsahuje 80 % účinné látky
 

 
Použití: pro vlhké až po velmi
mokré podklady
 
Balení: 3 l, 10 l

HF Creme 800
Hydrofobizační injektáž

nátěr proniká do hloubky
konzistence, která drží na stěně i na
stropu
nanášení jen jedné vrstvy šetří čas a
peníze
přesná aplikace
zdravotně nezávadný

 
 

 

HF Creme 250
Hydrofobizační krémový nátěr
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široké spektrum použití (i v domácnosti)
odstraňuje disperzní lepidla

používá se jako silné přírodní ředidlo
odstraňuje rez, asfalt, graffiti

vhodný pro ředění vosků a přírodních olejů
odstraňuje skvrny, pachy, používá se pro odmaštění povrchů, čistí nářadí

 
Balení: 0,5 l, 1 l, 5 l

 

 

Lemon 100
Silný přírodní čistič s vůní

Použití: od suchých podkladů až po vlhké
 
 
 
Balení: 1 l, 5 l



proniká do hloubky a chrání podklad
před vodou
vhodný pro aplikaci na vlhký podklad
nanášení jedné vrstvy šetří čas a
peníze
prodyšný a paropropustný
zdravotně nezávadný
po zaschnutí neviditelný
vytváří mírný lotosový efekt

Difuzně otevřený - vhodný pro
sanace
 

 
Balení: 1 kg, 5 kg

DIF 100
Hydrofobizační nátěr

chrání podklad před vodou
vhodný na suchý až na mírně vlhký
podklad
dlouhodobý, vodě odpudivý efekt
nanášení jen jedné vrstvy šetří čas a
peníze
nano vrstva zvýrazní texturu podkladu
vytváří velmi výrazný lotosový efekt
(voda okamžitě stéká)
zdravotně nezávadný
po zaschnutí neviditelný

 

 
 
 

HF Nano 400
Hydrofobizační nano nátěr

brání propustnosti olejů a vody do podkladů
 proniká do hloubky, chrání podklad před mastnotou a vodou

nanášení  jedné vrstvy šetří čas a peníze
 je zdravotně nezávadný, prodyšný

vytváří výrazný lotosový efekt
po zaschnutí je neviditelný

 
Balení: 1 kg, 5 kg

 

Antioil 300
Oleofobní nátěr 
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Balení: 1 kg, 5 kg

TOP produkt
v ČR


