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HIDROIZOLATIE LICHIDĂ 

Revimca 
Produs de impermeabilizare pe bază 

de apa, al cărui component principal  

este un copolimer sintetic acrilic.   

După aplicare, produsul formează un 

strat puternic, complet elastic, ataşat pe 

suprafaţă.  

Penetrează puternic fisurile şi golurile 

suprafetei, adaptându-se la mişcările de 

dilatare şi contractare fără a se crăpa. 

 
 
UTILIZARE:  

Ideal pentru a impermeabiliza: 

terase, acoperişuri, învelitori, etc.  

 
AVANTAJE:  

 

                               Impermeabilizare 

                               Cauciuc Acrilic 

                                  Revimca 

 Impermeabilizare absolută. 

 Puternica aderenţă şi 

adaptare pe diferite suprafete 

si materiale. 

 Maximă rezisţentă la deplasare. 
 Stabilitate chimică. 
 Rezistent la abraziune şi 

deteriorare. 

 Rezistent la razele ultraviolete. 

Produsul un se decoloreaza.  
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Hidroizolaţii  
 

 

 

MOD DE FOLOSIRE:  
 

1.  Pregătirea suprafeţei:  

Se repară suprafaţa care urmeaza sa fie impermeabilizata, 

eliminand orice fel de goluri, rupturi, etc. Se curăţă de praf si 

oricel fel de resturi de materiale. Daca se opteaza pentru 

curatarea suprafetei cu apa, trebuie sa asteptam pana la 

uscarea totala a suprafetei.  

Suprafata trebuie sa ramana curata si uscata la finalizaea 

primului pas al procesului de aplicare. 

2. Aplicare:  

Pentru aplicarea primului strat se dilueaza produsul dorit cu  

20-25% apă. Încercăm ca aceast strat de produs să pătrundă 

prin toate găurile şi crăpăturile existente pe suprafaţă.  

Aplicarea se  face  cu pensula sau  trafaletele.  

3.   Fibră de poliester:  

După uscarea primului strat se aplică fibra de poliester. 

Această fibră se plasează deasupra produsului aplicat 

anterior. Fibra de poliester se aplică, cu parte pufoasă în jos. 

Pentru a lipi fibra de poliéster, se utilizează un strat de 

revimca cauciuc acrilic in stadiu pur, făra diluare, care se 

aplica deasupra fibrei, la fel ca si in cazul anterior, cu ajutorul 

unei pensule sau trafalete.  

4. Pentru a finaliza:  

Odată uscat al doilea strat, se aplică unul sau două straturi 

finale de revimca pur, pentru a obţine rezultate optime.  

 

RANDAMENT: 1,5 - 2kg/m² 
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  Revimca pentru Faţade 
  

                               Impermeabilizare pe bază  

de apa. Excelent protector 

pentru fatade, împotriva 

umezelii,  razelor ultraviolete, 

gazelor, acizilor, ciupercilor, 

mudăriei etc.  

 

      UTILIZARE:  

Protejarea şi decorarea  

oricărui tip de faţade:  

din ciment, zugrăvite  

anterior etc.  

                                                                   Hidroizolaţie Lichidă 

                                pentru Faţade         
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MOD DE FOLOSIRE:  
 

A se amesteca puternic înainte de utilizare.  

Aplicarea se va realiza cu frafaletele.  

1. Pregătirea suprafeţei:  

Se răzuieşte suprafaţa pentru a 

elimina resturile de vopsea, etc. 

2. Aplicarea stratului de impermeabilizare:  

Pentru a aplica primul strat, se diluează 

două părţi de produs cu una de apă.  

În locurile sensibile ale suprafeţei, se 

aplică o portiune de voal pentru 

consolidare. Voalul se aplică în 

momentul în care suprafaţa este 

complet uscată, dupa aplicarea primului 

strat de cauciuc acrilic.  Pentru a aplica 

voalul se utilizează produsul revimca in 

stare pură, fără diluare.  

                                    3. Al doilea strat.  

După uscarea produsului utilizat pentru a 

aplica voalul, se aplică un al doilea strat, pe 

toata suprafata, de data aceasta  

în stare pură.  

Aplicarea celui de-al treilea strat este 

optativă.   

                                    

                                      RANDAMENT: 

Randamentul depinde 

de starea suprafeţei. 

Se recomanda cantitatea  

de aproximativ 1 Kg/ 2m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impermeabilizare 
Revimca Faţade 
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ADITIV CU ACŢIUNE MULTIPLĂ  
PENTRU CONSTRUCŢII  

Revim-ad  
   

Aditiv cu acţiune multiplă  utilizat 

special pentru hidrizolaţii sau ca adeziv 

şi aditiv pentru mortar, beton,  

ghips şi ipsos.  

 

 
 

 
UTILIZARE: 

 
 
 

 

 

 

 

                           

 

 

                           

 Fabricarea pavajelor industriale. 

 Imprimări aderente. 

 Îmbinarea mortarului nou cu cel vechi.  

 Impermeabilizarea mortarului. 

 Modificarea pavărilor. 

 Repararea construcţiilor în general. 

 Chit pentru pavaje. 

 Fabricarea plăcilor ceramice, ca adeziv. 

 Modificarea ghipsului, a ipsosului etc. 
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                                                                                               PROPIETĂŢI: 

o Asigură fixarea şi aderenţa pe suporturi vechi şi noi. 

o Sporeşte plasticitatea mortarului proaspăt. 

 Reduce cantitatea apei de amestec, între 

15-20%, cu o plasticitate constantă, 

conferind mortarului o foarte bună 

prelucrabilitate.  

o Sporeşte rezistenţa la abraziune, la 

fixare  şi compresie.  

o Sporeşte considerabil 

 impermeabilitatea.  

o Sporeşte rezistenţa împotriva  

agenţilor atmosferici şi a variaţiilor 

diferenţei de dimensiuni.  

o Adecvat ca unic liant în adezivi pentru construcţii. 

 
 

MOD DE FOLOSIRE:  

Ca aditiv se utilizează încorporându-l în apa de 

amestec, doza depinzând de materialul pe care se 

aplica.  

 

 

RANDAMENT:  

1. Pavaje Industriale: Între 2-5 % din greutatea  

cimentului.  

2. Imprimări ataşate: Doză aproximativă: 200 gr/ m².  

3. Straturi de compensare: Doză aproximativă: 1 % 

din greutatea cimentului.  

4. Mortar impermeabil: Doză aproximativă: 3,3 % 

din greutatea cimentului.  

5. Chit pentru pavaje: Doză aproximativă: 3,5% din 

greutatea cimentului.  

6. Adeziv pentru plăci ceramice: Doză aproximativă 

de la 5 la 10 % din greutatea cimentui.  

7. Modificarea ipsosului: Doză aproximativă între 4 - 

8 % din greutatea ipsosului.  
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PRODUS DE ETANŞARE A SUPRAFEŢELOR,  PE BAZĂ DE APĂ  

PAVISELL-A  
Produs de etanşare creat special pentru tratamentul de izolare pe bază de  

împrăştieri acrilice sau acrilice stirenate, pentru că, baza sa apoasă nu provoacă 

probleme de incompatibilitate chimică.  

 

 

 

       

                                        Se recomandă folosirea produsului nostru de 

etanşare a suprafeţelor pe bază de apă PAVISEL - A:  

  1. Ca strat final al tratamentului de izolare cu                           

produsul nostru de izolare revimca. 

                                 PROPRIETĂŢI: 

 

 2.  În parametrii verticali: ca produs de etanşare 

pentru beton şi mortar, acesta penetrând prin  

intermediul canalelor, la fel ca şi cele tradiţionale. 

 1. Conferă suprafeţelor pe care se aplică o rezistenţă 

 mare la frecare şi deteriorare, crescându-i 

durabilitatea. 

 2. Închide porii acţionând ca un respingător al apei 

şi al prafului, conferind un aspect fin şi o finisare 

perfectă. 

 3. Suprafaţa se va curăţa singură. 

                                

                                  MOD DE APLICARE: 

 

1. Suprafaţa trebuie să fie curată şi uscată. 

2. Aplicarea primului strat: Produsul se aplică în stadiul pur,     
fără diluare. Se aplică cu ajutorul unei pensule sau trafalete.  

4. Fiind realizată pe bază de apă, la fel ca şi 

 

 

PRODUSUL DE IZOLARE peste care se aplică,  

prezită aceeaşi elasticitate şi prin urmare împiedică 

formarea  micilor fisuri care dau suprafeţei aspectul 

de „Pânză de păianjen". 

 5. Se aplică foarte uşor, deoarece un conţine nici  

un fel de dizolvant periculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La alegere, se poate aplica un al doilea strat,  după ce 

primul este complet uscat.  
  

Nu se recomanda diluarea produsului, deoarece prin acest  

Proces, produsul poate pierde proprietati.  

 
 

                              RANDAMENT:  
 

 

Respectand instructiuniile, randamentul este de 1kg/ 6 m².

                                  

 

 

                          Ambalaj:  25kg.            5 kg.                                     Culoare: Incolor                            Trafalete          Pensula                             
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                                                                             ANTIINCRUSTANT ŞI CURĂŢITOR  PUTERNIC (ANTISPUMANT)  

                          DESCAL  

Antiincrustant şi curăţător pentru tot felul de săruri insolubile: sulfat calcic, carbonat calcic, 
hidroxid magnezic, silicaţi insolubili, etc.  Actioneaza transformand sarurile în compuşi 
perfect solubili în apă fără a produce spumă în timpul reacţiei.  

 

                              

                                  UTILIZARE: 

 Construcţii: Dezincrustant de pardoseli şi dale,  

dezoxidant de metale. 

 Industria hotelieră: Desincrustant de conducte, 

circuite, cazane, turnuri de răcire, etc. 

 

PROPRIETĂŢI: 

 Piscine: Curăţitor de depuneri de calcar, alge, 

eflorescenţe, etc. 

 Industrie şi ateliere: Dezoxidant al 

 1.Dizolvă reziduurile de ciment şi depunerile de 

calcar. 

 2. Conţine agenţi antispumanţi care împiedică 

apariţia spumei la reacţia cu oxizii sau cu sărurile de 

calcar. 

 3. Conţine inhibitor de coroziune, anulând efectul 

negativ pe care produsele acide îl au asupra 

metalelor. 

 4. Conţine umectanţi care diminuează presiunea 

superficială, în timp ce produsul pătrunde până şi în 

zonele cele mai ascunse. 

 

MOD DE APLICARE: 

 5. Acţionează ca un dezoxidant de metale, permiţând 

un tratament ulterior. 

 6. Elimină algele, eflorescenţele, muşchii şi 

crustaceele din piscine, bazine, fântâni şi 

ambarcaţiuni. 

 7. Permite curăţarea grăsimilor şi uleiurilor de pe 

pardoselile de ciment. 

 

1. DEZINCRUSTAREA ŢEVILOR DE SCURGERE, 

MAŞINI DE SPĂLAT VASE ŞI MAŞINI DE SPĂLAT 

RUFE: 

Se diluează 1 parte de produs pentru fiecare 2 părţi 

de apă. 

Pentru scurgeri, se toarnă 100 gr. şi se repetă  

operaţia de trei ori, la intervale de 10 minute.  

Pentru maşinile de spălat vase şi la cele de spălat haine, 

se pune 250 gr.  în apa de spălare şi se permite 

efectuarea programului de spălare şi clătire. Dacă este 

necesar, se repetă operaţiunea. 

Pentru eliminarea  calcarului din w.c, se toarnă 100 

gr. şi se freacă cu peria. 

 

2. DEZINCRUSTAREA ÎN CONSTRUCŢII: 

Pentru a elimina resturile de beton şi ciment de pe 

pardoseli şi dale, se foloseşte 1 parte din produs la 

între 2-10 părţi de apă, depinzând de gradul de 

încrustare. 

3. CURĂŢAREA PISCINELOR, FÂNTÂNILOR, 

AMBARCAŢIUNILOR, ETC.: 

La fel ca şi în cazul prezentat anterior. 

4. DEZOXIDANT ÎN CURĂŢIREA METALELOR 

Se diluează 1 parte de produs în 5 de apă. Se aplică  

pe metal cu pensula. Se limpezeşte şi se şterge, şi  

apoi se protejează cu Lacul nostru Anticoroziv REVI- 

NOIR sau cu transformatorul nostru de oxizi PAVON, 

pentru a preveni oxidările ulterioare. 
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PAVISELL  

Etansator si hermetizator pentru suprafete.  

Etansator pentru suprafete. Etansator si ermetizator pentru pardoseli pe baza de copolimeri acrilici 

usori. Produsul contine un amestec de pigmenti si solventi adecvati. 

Produs recomandat  pentru etansarea si ermetizarea pardoselilor de ciment, lemn etc. Util pentru diferite  

nave industriale, depozite etc. Produsul este recomandat atat pentru suprafete construite recent cat si pentru 

cele construite cu ani in urma.  

  PROPIETATI: 

 

 

 
 
Etansator de suprafete, care penetreaza 
aproximativo 3 milimetri in adancimea 
pardoselilor, oferind ermetizarea porilor 
naturali ai betonului si cimentului.  
 
Impiedica patrunderea prafului, grasimii, apei 
etc. 
  

 

Intareste legaturile dintre particulele de ciment, oferind 
calitate si durabilitate pardoselilor noi sau celor aplicate 
cu ani in urma.  
 
Ofera suprafetelor tratate o foarte buna rezistenta 
mecanica la abraziune si uzura, evitand aparitia 
fisurilor.  
 
Prezinta o mare rezistenta chimica atat pentru materiale 
alcaline cat si pentru acizi, solventi organici sau grasimi.  

 

 

          MOD DE APLICARE:  

              Pentru o aplicare adecvata se recomanda respectarea            

urmatorilor pasi: 

 

1. Pregatirea suprafetei: Este obligatorio ca suprafata sa fie curata si 

uscata inainte de a aplica produsul. Este recomandat ca suprafata 

sa fie foarte poroasa, in caz contrar se va realiza un tratament cu 

dezincrustantul nostru DESCAL, diluand produsul in proportie de 

5-10% cu 90% apa.  

 

2. Grunduire: Se aplica primul strat de PAVISELL diluat in solventul 

nostru XILEN. Se utilizeaza 2parti de produs si 1 de solvent pentru 

a obtine amestecul adecvat. Se recomanda aplicarea cu rola.  

 

 

          

3. Ermetizare: Se aplica al doilea strat, utilizand 

PAVISELL in stare pura, dupa aproximativ 30 de minute 

de la aplicarea primului strat diluat. Al doilea strat 

trebuie sa fie subtire, utilizand rola.  
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                                             PENTRU PISTELE SPORTIVE  

PAVISELL-SPORT  
Etanşator pe bază de apă, special pentru tratarea  

solurilor pistelor sportive.  

 

                                UTILIZARE:  

1. Se recomandă folosirea produsului nostru de etanşarea oricărei piste sportive, atât acoperită cât 

etanşare a pistelor sportive, PAVISELL SPORT, şi în aer liber. 

pentru semnalizarea, vopsirea, decorarea sau 

 

PROPRIETĂŢI: 

1. Conferă suprafeţelor tratate o mai mare rezistenţă 

la abraziune şi deteriorare, crescându-i astfel 

durabilitatea. 

2. O foarte bună rezistenţă la razele ultraviolete şi la 

căldură. 

3. Posedă o finisare antiderapantă şi 

antirefelctorizantă. 

 

                               MOD DE APLICARE: 

4. Balanţă excelentă între flexibilitate şi duritate. 

5. Suprafeţele tratate sunt perfect lavabile. 

6. Nu conţine dizolvanţi care să producă pagube 

ecologice, iritări sau inflamaţii. 

7. Fiind pe bază de apă, se aplică foarte uşor. 

1. Suprafaţa ce urmează a fi tratată trebuie să fie 

curată şi uscată, dacă există resturi de vopsea, depuneri de calcar, etc., acestea se vor curăţa cu dezincrustantul nostru 

DESCAL. 
 

2. Dacă suprafaţa ce va fi tratată este din beton nou, se va aplica o grunduire de ancorare, diluând  
produsul cu 50% apă. Când stratul de grunduire s-a  uscat, se aplică un al doilea strat, de data aceasta  
în stare pură, şi dacă se doreşte se poate aplica un  al treilea strat ca f inisare, însă acest lucru nu este  
obligatoriu. 

                                          

                                   

                                 

                                     RANDAMENT: 

                                        Randamentul produsului depinde în principal de porozitatea suprafeţei de tratat, estimându-se un randament   

                                  aproximativ de 1l /4-6 m².                             
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Produs de acoperire acrilic de natură termoplastică cu o calitate superioară şi  

rezistenţă  la frecare, deteriorare, abraziune, etc., de aceea se foloseşte pentru  

semnalizarea stradală, insuliţe, treceri de pietoni, de asemenea la semnalizarea garajelor, 

parcărilor, sălilor polivalente, etc.  

 

 

 

UTILIZARE:

 1. Şosele: Vopsele de semnalizare verticală şi 

orizontală, insuliţe, schimbări de sens, etc.  

  2. Vopsea reflectorizantă cu finisaj de microsfere  

de s ticlă. 

 

 

PROPRIETĂŢI: 

3. Semnalizare în garaje, săli polivalente, magazine, 

ateliere, borduri, etc. 

1. Se usucă rapid, permiţănd asfel o repornire rapidă 

a traficului. 

2. Mare rezistenţă la deteriorare şi la agenţii 

atmosferici, de aceea este foarte durabilă.  

3.  Uscarea se realizează prin evaporarea dizolvantului, 

de aceea nu depinde de condiţiile climatice şi de 

umezeală. 

 

 

MOD DE UTILIZARE: 

1. Semnalizarea garajelor, parcărilor, sălilor 

polivalente, etc. Pentru aplicarea produsului se 

utilizează pensula sau trafaletele.  

2. Semnalizarea şoselelor: este de preferat să se 

folosească un utilaj de pulverizare. 

4. Se poate folosi ca vopsea reflectorizantă doarece 

are în finisare microsfere de sticlă într-o proporţie 

cuprinsă între 300 - 400 gr/ m2 de vopsea. 

 

 

 

 

 

RANDAMENT: 

1. Semnalizarea garajelor: 1kg / 3 m². 

2. Semnalizarea şoselelor: 1kg /  5 m² .  

 
 
 

 
 
 

AMBALAJE CULORILE USTENSILE 
 
 

GRI ALBASTRU ROŞU 
 

NEGRU GALBEN ALB 
 
Ambalaj de 25 Kg. Ambalaj de 5 Kg. an cuti de 4 unităţi 
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VOPSEA PLASTICĂ CU UN EFECT OPTIM  

PENTRU DECORAŢIE INTERIOARĂ ŞI 

EXTERIOARĂ  

REVIMTER-M  
Vopsea Plastică ideală pentru decoraţiuni pentru orice tip de 

paramente interinare sau exterioare, cu aditivi de calitate 

superioară.  

UTILIZARE:  

Recomandăm folosirea produsului nostru, pentru  

protejarea şi decorarea pereţilor interiori, din orice fel de 

local sau locuinţă.  

 

 

PROPRIETĂŢI:  

1. Finisare excelentă. 6. Se uscă foarte repede. 

2. Excelentă putere de acoperire. 7. Practic, nu are miros. 

3. Aderenţă exceletă, inclusiv pe suprafeţele dificile. 8. Nu este inflamabil. 

4. Total lavabil. 9. Nu îngălbeneşte. 

5. Fiind un produs pe bază de apă, este uşor de 

aplicat. 

 

 

MOD DE APLICARE: 

„SE AMESTECĂ PUTERNIC  ÎNAINTE DE FOLOSIRE". 
 

1. Se aplică cu rola, retuşurile făcându-se cu pensula. 

2. Pe suprafeţele noi: Se aplică un strat de grunduire 

ca ancorare diluată în 50% apă, se aşteaptă până  

când suprafaţa este complet uscată, şi se aplică un  

al doilea strat în stare pur, sau diluat în 10% apă. 

 

 

RANDAMENT: 

Randamentul  depinde de starea suprafeţei de tratat. 

Produsul are un randament aproximativ de 1kg / 8 m² 

de produs pentru fiecare strat. 

3. Pe suprafeţele deteriorate: se pregăteşte 

paramentul care va fi trata, răzuind suprafaţa 

pentru a elimina resturile de vopsea  şi apoi se 

acţioneză ca în cazul anterior, dar grunduirea va fi 

cu un procent de 25% apă. 

4. Pe suprafeţele care, chiar dacă nu sunt noi nu sunt 

deteriorate, acţionaţi ca în primul caz.  
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MINERALIZATOR ÎN CONSTRUCŢII  

MINTOR  
Soluţie anorganică micromoleculară apoasă pe bază de cuarţ. 

 

 

 

 

UTILIZARE: 

Impermeabilizarea tuturor tipurilor de construcţiii 

subterane şi, în general, pe toate suprafeţele unde  

este necasară una sau toate proprietăţile pe care le  

oferă produsul şi care vor fi descrise.  

 

 

 

PROPRIETĂŢI: 

 
 
 
 

EFECTE: 
 

Acţionează în parte ca un catalizator şi ca şi component 

al unei reacţii cu calciul conţinut de suporturile tratate şi 

care trebuie să fie umede, formând silicat calcic 

sau oxid silicic care se prezintă sub formă de crestale total 

insolubile şi care se depozitează în spaţiile goale, 

obturând pori şi alte spaţii. 

1. Dimensiunea subţire a moleculelor sale permite 

crearea cristalelor în porii şi capilarele suprafeţelor 

tratate. 

2. Formează o barieră orizontală împotriva urcării 

capilare în pereţi. 

3. Posedă o mare putere de hidrofugare în materialele 

ceramice. 

4. Regenerează şi consolidează meterialele 

anorganice poroase. 

5. Sporeşte duritatea betonului. 

 

 

MOD DE APLICARE: 

6. Oferă o protecţie antiacidă pornind de la pH = 3 pe 

suprafaţa tratată. 

7. Sporeşte rezistenţa mecanică a mortarului şi 

ceramicii. 

8. Adăugându-l într-un procent de 4% în mortar, 

îl face impermeabil, sporindu-i plasticitatea, şi  

diminuează contracţia, fisurarea şi timpul de  

întărire. 

9. Suportul tratat devine rezistent la trecerea apei în 

cazul presiunilor mai mari de 3 kg / cm2. 

1. Prin pulverizare, cu pensula sau prin injectare, pâna 

la saturarea totală a suprafeţei. 

2. Suprafaţa trebuie să fie curăţată de praf şi grăsime. 

Crăpăturile trebuie să fie reparate. 

 

 

RANDAMENT: 

Consumul mediu este între 200 şi 300 gr / m², în 

funcţie de porozitatea şi tipul grunduiri. 

 

3. Înaintea aplicării produsului, suprafaţa  

trebuie umezită cu apă.  

 

                                      

                                                    www.revimca.ro                                                   13 
 

http://www.revimca.ro/


 

 

 

 

 

 

ADITIV PUNTE DE ÎMBINARE ÎNTRE MATERIALELE DE 

CONSTRUCŢI  

REVI-TAC  
Aditiv special indicat pentru a rezolva problemele legate de aderenţa între  

diversele materiale de construcţii şi pe suprafeţele netede sau cu porozitate  

redusă.  

 

 

UTILIZARE: 

1. Se foloseşte pentru a îmbunătăţiri îmbinările dintre 

betonul vechi şi cel nou, a mortarului cu ghipsul, 

betoanelor de diferite vârste, îmbinări de pereţi 

despărţitori şi stâlpi, etc. 

2. Se foloseşte de asemenea la îmbinarea pardoselilor 

de beton, lespezilor, etc., mărind aderenţa la suportul 

anterior şi îmbunătăţeşte proprietăţile sale mecanice 

(elasticitatea). 

 

 

 

PROPRIETĂŢI: 

3. Uşurează lucrul şi punerea în funcţiunea, fără a 

necesita operaţiuni de perforare a betonului sau 

mortarului înainte de ancorare a stratului nou de 

reparare, reducând costurile mâinii de lucru. 

4.  Este de mare ajutor în toate tipurile de întreprinderi 

de construcţi, contracte de reaparaţi rapide, zidărie 

în general, întreţinere, etc. 

1. Oferă pelicule transparente, cu aderenţă ridicată şi 

flexibilitate sporită. 

2. Caracteristicile sale adezive rămân nealterabile 

după 24 de ore de la aplicare.. 

 

 

MOD DE APLICARE: 

3. Se poate aplica pe suprafeţe umede sau uscate. 

4. Nu este necesară perforarea betonului sau a 

mortarului. 

1. Înainte de a aplica produsul, se curăţă zona cu apă 

cu presiune, eliminând resturile de praf, murdărie, 

materiale dezlipite, vopsea, etc. 

2. Produsul se aplică aşa cum vine ambalat (fără a-l 

dilua). 

 

 

RANDAMENT: 

Randamentul depinde de porozitatea suportului, fiind 

în jur de 1l / 6 - 8 m².  

3. Pentru alte utilizări, consultaţi raportul tehnic. 
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TRATAMENT PENTRU FIERUL OXIDAT  

PAVON  
Acest produs este special creat pentru tratarea suprafeţelor oxidate de fier. La 

aplicarea pe metalul oxidat, se produce o reacţie chimică prin intermediul căreia 

oxidul se transformă într-un compus organic insolubil de culoare negrualbăstrui, care 

protejează metalul de oxidările ulterioare, folosind în acelaşi timp ca bază fermă 

pentru vopsire sau alte finisaje.  

 

 

UTILIZARE: 

1. PAVON poate fi folosit într-o gamă largă de aplicări. 

Ca transformator de oxid care poate fi folosit în  

toate acele industrii care folosesc metalul, ca de  

exemplu: industria navală, industria auto, industria 

 

 

PROPRIETĂŢI: 

de întreţinere, industria construcţilor (pentru 

tratarea îngrăditurilor, ferestrelor, ustensilelor, etc.), 

reparaţii gospodăreşti, etc. 

1. Nu este necesar să se răzuiască suprafaţa  în 

profunzime, deşi pentru a obţine rezultate optime  

trebuie eliminate resturile de vopsea, inscrustraţile,  

reziduurile şi grăsimile, pentru ca produsul să poată 

reacţiona direct cu oxidul. 

 

 

 

MOD DE APLICARE: 

2. Suprafeţele tratate sunt pregătite pentru a putea 

primi o finisare cu vopsea sau email. Se poate  

renunţă la vopsire, prin aplicarea celui de-al doilea 

strat de produs. 

3. Nu îngheaţă. 

4. Nu conţine dizolvanţi inflamabili sau volatili. 

1. Se aplică cu bidineaua, rola sau prin pulverizare. Nu se 

recomandă diluarea. 

2. Suprafeţe cu resturi de vopsea şi oxid vechi: 

Se răzuieşte suprafaţa pentru  facilita pătrunderea 

produsului şi apoi se aplică prima mână. 
 

3. Suprafeţele impregnate cu calamină: 

Se aplică nisip pentru a se obţine o grunduire perfectă şi 

apoi se aplică o mână de produs. 

 

 

RANDAMENT: 

                                

                                   1l /15 -20 m².  In funcţie de temperatura atmosferică. 

4. Suprafeţe cu puţiin oxid: 

Se curăţă praful şi se aplică o mână de produs. 

 Timp aproximativ de uscare: 2 ore. Nu se aplică 

vopsea, şi nici o a doua mână înainte de scurgerea 

acestui timp. 

 Curăţarea echipamentului se face cu apă, imediat 

după folosirea sa. 
 

„AGITAŢI ÎNAINTE DE FOLOSIRE"  
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VOPSEA ACRILICĂ PENTRU PISCINE  

HIDROPEN  
Vopsea plastică, concepută special pentru a proteja şi a decora interiorul  

piscinelor de beton şi ciment, oferind simultan o acţiune impermeabilă şi un 

finisaj perfec din punct de vedere estetic.  

 

 

 

UTILIZARE: 

Se recomanda folosirea sa pentru a acoperi, trata şi 

decora: 

 

 

PROPRIETĂŢI: 

1. Piscine publice şi private 

2. Parcuri acvatice. 

3. Bazine de înot, rezervoare. 

4. Fântâni publice şi private, etc. 

1. Este foarte rezistent la uleiurile bronzante. 

2. Rezistă perfect la atacurile produselor chimice de 

tratare a apei din piscine. 

3. Vopsea bazată pe copolimeri acrilici modificaţi în 

soluţi de apă. 

4. Nu conţine dizolvanţi care să producă daune 

ecologice, iritaţi sau inflamţi. 

 

 

MOD DE APLICARE: 

5. Astupă pori specifici betonului şi rezistă la acţiunea 

apei, f ie aceasta dulce sau sărată. 

6. Are o bună rezistenţă la razele ultraviolete şi la 

căldură. 

7. Se poate revopsi uşor. 

8. Prezintă o balanţă optimă între flexibilitate şi 

duritate.  

Pentru obţinerea unui rezultat optim, se recomandă 

următorii paşi: 
 

1. Suprafaţa trebuie să fie curată şi uscată. Dacă există 

resturi de vopsea, depuneri de calcar, etc, eliminaţi- 
 le cu produsul nostru DEZINCRUSTANT DESCAL.  
2.  Dacă suprafaţa este de beton nou, se aplică un strat 
de vopsea diluată în apă în proporţie de 1:1. 

 

 

RANDAMENT: 

Randamentul depinde de starea suprafeţei, estimân- 

du-se ca limită medie aproximativ 1kg / 8-10 m².  

 

3. După uscarea primului strat, se aplică al doilea 

strat de vopsea, de data aceasta în stare pură. În 

cazul revopsirii, este suficientă aplicarea unei 

singure mâini în stare pură. 

         4. Nu începeţi să umpleţi piscina decât după 2 sau 3 

zile de la tratament. 
 

SE FURNIZEAZĂ  ÎN CULORILE ALBASTRU ŞI ALB.  
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FP-MR 68              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASA DE FIBRA DE POLIESTER 

 

 

                           

UTILIZARE:  

Special creat pentru a oferi 

hidroizolaţiilor noastre Revimca  

un sprijin si pentru a mări  

aderenţa cauciucului acrilic. 

                                                       Produsul nostru   FV-M 101 este 

                                                     o plasă din fibră de poliéster, 

care complementează cauciucul 

Acrilic, Revimca şi ajută la 

impermeabilizarea totală 

acoperind toate găurile sau 

defectele exterioare ale 

oricărei suprafeţe oricât de 

deteriorată ar fi.

                   PROPIETĂŢI: 
 

     Se lipeşte complet de cauciucul nostru acrilic.  

 

                   Foarte bun echilibru elasticitate- duritate.  

 

     Oferă suprafeţei o acoperire totală şi un extra de   

rezistenţă. 

 

MOD DE FOLOSIRE: 
 

Se aplică peste primul strat de cauciuc 

acrilic uscat, aplicand în acelaşi timp al 

doilea strat de cauciuc în cazul acesta în 

stadiu pur, fără diluare.  

 

 

                         CARACTERISTICI FIZICE: 
 
Greutate ... ....... 68 gr/m2 + - 0,05 
ÎNDEPLINEŞTE NORMA ISO 4605 
 
Grosime.............. 0,33 mm + - 0,05 
ÎNDEPLINESTE NORMA ISO 4603       

 
 
 
 

Lungime  N/5cm 500 700 
ÎNDEPLINEŞTE NORMA ISO 4606 

 
 

Resina: 5 gr/m2 + - 0,1 
ÎNDEPLINESTE NORMA ISO 1887  

 
 

 
 
 

  Se prezintă în rol de  100 m /1.10 m   
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                       FV – MR 31                  
 

 

 

 

 

 

 

Produsul nostru FV-V103, este un  

voal de fibră de poliéster compus 

din mai multe straturi uscate de  

fire de fibră de poliester  

amestecate si unite printr-o reşină 

speciala care le oferă consistenţa 

necesară unui voal de calitate. 

  PROPIETĂŢI: 

 Fibrele de Poliester care formează produsul au 

un diametru de 12,5 x 10-6 m  si sunt produse cu 

ajutorul elementilor chimici rezistenţi si durabili 

atât in medii acizi cât şi in medii alcaline. 

Produsul nostru îndeplineşte norma ISO 719.  

 Se lipeşte complet de cauciucul nostru 

acrilic.  

 Excelent echilibru elasticitate- duritate.  

 
 

 

 

 

VOAL DE FIBRA DE POLIESTER 

F Se prezintă in rol de 100m/1.                                                 

 UTILIZARE:    

Special creat pentru a oferi 

hidroizolaţiilor noastre Revimca 

un sprijin si pentru a mări 

aderenţa produsului. 

 

                

 

Aplicând produsul nostru, 

FFV-MR 103 şi cauciucul acrilic Revimca, 

   obţineti o suprafaţă complet impermeabilă. 

 MOD DE FOLOSIRE: 

Se aplică peste primul strat de cauciuc 

acrilic uscat, aplicando în acelaşi timp al 

doilea strat de cauciuc în cazul acesta în 

stadiu pur, fără diluare.  

Se recomandă pentru toate tipurile de 

suprafeţe. 
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                                 Se prezinta in ROL de 100m/1,10m. 
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