
                                    FISA TEHNICA      
 
 
PRODUS: REVIMCA FATADE 
 
DESCRIERE:  
 
Hidroizolatie speciala pentru Fatade. Impermeabilizare pe bază apoăsă. Excelent protector al 

faţadelor împotriva umezelii, razelor ultraviolete, gazelor, acizilor, ciupercilor, mudăriei etc. 

 

PROPIETATI:  

- Excelenta rezistenta la apa, absoarbe cantitati minime de apa, de aceea este un 

hidroizolant perfect pentru fatade.  

- Foarte buna rezistenta la razele ultraviolete.  

- Rezistent la saponificare, fiind compatibil cu ciment, azbociment, beton etc.  

- Permite circulatia apei pentru a evita aparitia de vezicule de lichid. 

- Produs foarte elastic.  

- Se aplica foarte usor, fara a produce mirosuri neplacute.  

 

APLICARI:  

- Protejarea şi decorarea oricărui tip de faţade: din ciment, zugrăvite anterior, orice 

suprafaţă poroasă. 

- Rezistent la schimbarile de temperatura: rece-cald.  

- Protectie maxima impotriva raazelor U.V.  

 

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  

 - Aspect..............................................................: Pasta. 

 - Culoare..............................................................: Alb 

 - Densitate ................................................: 1.5 ± 0.05 Kg/l. 

 - pH.........................................................................: 8.7 ± 0.5. 

 - Vascozitate 12rpm)......................: 20000 ± 5000 mPa.s. 

 - Continut solid....................................: 68%. 

 - Relación P/R..........................................................: 3/1. 

 - T.M.F....................................................................: 5 ºC. 

 - Flexibilitate....................................................: Ridicata. 

 - Solubilitate......................................................: Total in apa.  

 



MOD DE APLICARE :  

A se amesteca puternic înainte de utilizare. 

 Aplicarea se va realiza cu un trafalete.  

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, special pentru a consolida. 

Voalul se aplică în momentul în care suprafaţa este complet uscată. Pentru a aplica voalul se 

utilizează produsul revimca in stare pură, fără diluare.  

3. După uscarea produsului, se aplică un al doilea strat, de data aceasta în stare pură. 

Aplicarea celui de-al treilea strat este optativă.  

 

RANDAMENT:  

Randamentul depinde de starea suprafeţei. Datele noastre, orientative, spun că, pentru   

rezultate optime e nevoie, pentru aplicarea cea mai finisată, în stare pură, de aproximativ:  

1 Kg/2m2.  

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.  

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional de Sănătate 

Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

A se depozita in ambalajul original. A se evita conditiile extreme de frig si inghet sau razele 

directe ale soarelui. A un se aplica la temperaturi inferioare de 5 ºC. A nu se aplica cand exista 

riscul aparitiei de precipitatii. A se aplica in locuri bine ventilate. Daca ventilatia nu este 

adecvata, se va utiliza masca de protectie.  

 

Data realizarii: 26/08/2015 
 

 

 

SC REVIMCA SRL, Str. Sf. Calinic, nr. 11 Pantelimon, Ilfov. Telef: 0758,866857



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


