
                                    FISA TEHNICA      
 
 
PRODUS: REVI-TAC 
 
DESCRIERE:   
ADITIV PUNTE DE ÎMBINARE ÎNTRE MATERIALELE DE CONSTRUCŢI.  

Aditiv special indicat pentru a rezolva problemele legate de aderenţa între diversele materiale 

de construcţii şi pe suprafeţele netede sau cu porozitate redusă. 

PROPIETATI:  

 Oferă pelicule transparente, cu aderenţă ridicată şi flexibilitate sporită.  

 Caracteristicile sale adezive rămân nealterabile după 24 de ore de la aplicare..  

 Se poate aplica pe suprafeţe umede sau uscate fara a necesita pregatire anterioara.  

 Propietatile produsului un sunt afectate de alcalinitatea ghipsului sau a cimentului, fiind 

compatibil cu o larga gama de materiale.  

 Nu este necesară perforarea betonului sau a mortarului. 

 Foarte buna rezistenta.  

APLICARI:  

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).  

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. 

 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  

 

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

- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid vascos.  

Alb 

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.025 ± 0.005 g/ml. 

- pH………………………………..: 4.0-5.5. 
- Vascozitate ……………………:  Min. 1000 mPa.s. 

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



MOD DE APLICARE :  

 

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).  

3. Pentru alte utilizări, consultaţi raportul tehnic. 

 

RANDAMENT  

Randamentul depinde de porozitatea suportului, fiind în jur de 6 - 8 m2/ litru.  

 

 

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.  
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