
                               FISA TEHNICA 
 
 
PRODUS: REVI – FLASH  
 
DESCRIERE:  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. 

 

PROPIETATI:  

 Se usucă rapid, permiţănd asfel o repornire rapidă  a traficului.  

 Mare rezistenţă la deteriorare şi la agenţii atmosferici, de aceea este foarte durabilă.  

  Uscarea se realizează prin evaporarea dizolvantului, de aceea nu depinde de condiţiile 

climatice şi de umezeală. 

 Se poate folosi ca vopsea reflectorizantă doarece contine în finisare microsfere de sticlă 

într-o proporţie cuprinsă între 300 - 400 gr/ m2 de   vopsea. 

 
 
  DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
 
      Aspect………………………………..: Pasta.  

  Culoare……………………………………: Alb si Galben (Satinat) 

  Miros………………………………………: Caracteristic 

  Densitate la 20ºC……………………….: 1.500 ± 0.050 g/ml. 

  Vascozitate (Brookfield, R5, 12 rpm)….: Mínimo 3500 mPa.s.  

  Timp de uscare……………………..: 30 minute. 

  Solubilitate……………………………….: Insolubil in apa. Solubil in compusi aromatici.  

       Randament……………………………..: 3-5 m2/ Kg de produs.  

 

 
 



MOD DE APLICARE :  

AMESTECATI PUTERNIC PRODUSUL INAINTE DE A UTILIZA 

Pentru a aplica produsul puteti utiliza: pensula, trafalete sau utillaje de 

pulverizare.  

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. 

 
APLICARI:  

1. Şosele: Vopsele de semnalizare verticală şiorizontală, insuliţe, schimbări de 

sens, etc. 

3. Semnalizare în garaje, săli polivalente, magazine, ateliere, borduri, etc. 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R11 - Foarte inflamabil. 
R 48/20 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere 
prelungită prin inhalare. 
R 51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse 
pe termen lung asupra mediului acvatic. 
R63 - Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. 
R65 - Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 
R66 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 
S2 – A un se lasa la indemana copiilor.  
S 16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei — 
Fumatul interzis. 
S 24 - A se evita contactul cu pielea. 
S 33 - A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. 
S 37 - A se purta mănuşi corespunzătoare. 
S 45 - În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat 
medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). 
S 51 - A se utiliza numai în locuri bine ventilate. 
S 61 - A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile 
speciale/fişa de securitate. 
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 
 
 
 

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


