
                                    FISA TEHNICA      

 

 

 

 

PRODUS: REVIM-AD 

 

DESCRIERE:   
 
Aditiv cu acţiune multiplă ce se utilizează pentru hidrizolaţii sau ca adeziv şi aditiv pentru 
mortar, beton, ghips şi ipsos. 
 

PROPIETATI:  

 

 Asigură fixarea şi aderenţa pe suporturi vechi şi noi.  

 Sporeşte plasticitatea mortarului proaspăt.  

 Reduce cantitatea apei de amestec, între 15-20%, cu o plasticitate constantă, conferind 
mortarului o foarte bună prelucrabilitate.  

 Sporeşte rezistenţa la abraziune,  fixare şi compresie.  

 Sporeşte considerabil impermeabilitatea.  

 Sporeşte rezistenţa împotriva agenţilor atmosferici şi a variaţiilor diferenţei de 
dimensiuni.  

 Adecvat ca unic liant în adezivi pentru construcţii.  
 
 
 

APLICARI:  

 

 Fabricarea pavajelor industriale.  

 Imprimări aderente.  

 Îmbinarea mortarului nou cu cel vechi şi invers.  

 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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DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  

 

MOD DE APLICARE :  

Ca aditiv se utilizează încorporându-l în apa de amestec, doza depinzând de aplicarea dorită.  

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. 

MASURI DE PRECAUTIE:  

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

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 
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid vascos.  

Alb. 

- Tensiune superficiala…………….:  35N.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.010 ± 0.020 g/ml. 

- pH………………………………..: 8.5 ± 0.5. 

- Vascozitate ……………………:  Mínimo 2500 cP. 

- Continut solid…………………..: 50 % 

- Marime particula ………….……….: 0.2-0.3 micras. 

- Stabilitate inghet-dezghet…………..:  

- M.T.F.  

Buna, pana la  -10ºC. 

< 0 ºC. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


