
                                   FISA TEHNICA 
 
 
 
 
PRODUS: REVIMCA 
 

DESCRIERE:   

Produs de impermeabilizare pe bază apoasă al cărui component principal este un copolimer 

sintetic acrilic stirenet. După aplicare formează un strat puternic ataşat pe suprafaţă şi complet 

elastic. Penetrează puternic fisurile şi golurile, adaptându-se la mişcările de dilatare şi 

contractare fără a se crăpa. 

 

PROPIETATI:  

 Impermeabilizare absolută.  

 Mare aderenţă şi adaptare pe suport, penetrează în fisuri şi goluri.  

 Maximă rezisţentă la deplasare.  

 Stabilitate chimică.  

 Rezistenta mare: la abraziune şi deteriorare, la razele ultraviolete. Nu se decolorează şi 

nu se estompează.  

 

APLICARI:  

Ideal pentru a impermeabiliza terase, acoperişuri, învelitori, etc. 

Avantaje:  

- Costurile de aplicare sunt scazute.  

- Reduce riscul de incendii, deoarece un contine dizolventi sau gudron.  

- Imbunatateste estetica si finisajul suprafetelor.  

- Este compatibil cu alte materiale pentru hidroizolatii, de aceea se poate utiliza pentru 

reparatii.  

- Suprafetele hidroizolate pot si deschise publicului.  

- Ustensilele folosite pentru aplicarea produsului, se curata usor si rapid, cu apa. 

 

MOD DE APLICARE :  

1. Pregătirea suprafeţei:  

Se repară suprafaţa de impermeabilizare de orice fel de goluri, rupturi, etc. Se curăţă de praf şi 

resturi şi se aşteaptă să se usuce complet.  



 

2. Aplicare:  

Se aplică primul strat. Produsul trebuie diluat în 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 cu trafaletele.  

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 in stadiu 

pur, făra diluare, care se aplica deasupra fibrei.  

3. 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 - 2 Kg produs/ m2  

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
Data realizarii: 26/08/2015 
 

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

- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Pasta.  

Rosu/Alb/Verde/Gri/Albastru 

- Miros…………………………....: Característic.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.400 ± 0.050 g/ml. 

- pH………………………………..: 8.5 ± 0.5. 
- Vascozitate ……………………:  20000 ± 5000 mPa.s. 

- Continut solid…………………..: Minim: 64% 

-  Relatie P/R ………………….: 2,8-2/1 

-  M.T.F. ………………………:  5ºC 

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



 


