
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
PRODUS: REVIMTER-M  
 
DESCRIERE:  Vopsea lavabila, acrilica pentru interior si exterior.  
 
PROPIETATI:  
 

 Produs alcatuit din copolimeri acrilici si granulomeri special selectionati impreuna cu 

aditivi de inalta calitate, pe baza de apa.  

 Excelenta aderenta chiar si pe suprafetele cele mai pretentioase.  

 Se poate aplica cu succes pe diferite suprafete: ciment, glet, tencuieli si gleturi  de var 

sau ipsos, placi de ghips, carton etc.  

 Baza de apa permite ca produsul sa se aplice foarte usor si fara a murdarari ustensilele.  

 Uscare rapida.  

 Finisare excelenta. 

 Echilibrul perfect intre flexibilitate, duritate si putere de acoperire.  

 Rezistenta la fungi si mucegaiuri; 

 Permeabilitate la vapori si impermeabilitate la apa. 

 Produsul nu contine dizolventi inflamabili care sa perjudice mediul inconjurator sau 

probleme respiratorii, produs ecologic.  

 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
 
 

 
- Aspect……………………………...: Pasta.  
- Miros…………………………....: Característic.  
- Densitate la 20 ºC……………..: 1.67 ± 0.050 Kg/L 
- pH………………………………..: 8-9.  
- Vascozitate ……………………:  16500-18000 mPa.s. 
- Timp de uscare…………………..: 30-40 minute.  
- Revopsit…………………………….: 3-4 horas 
- Randament………………………:  4 - 7 m2/Kg produs.  
- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  

 

  SE AMESTECĂ PUTERNIC ÎNAINTE DE FOLOSIRE 

1. Se aplică cu rola, retuşurile făcându-se cu pensula.  

2. Pe suprafeţele noi: Se aplică un strat de grunduire ca ancorare diluată în 

50% apă, se aşteaptă până când suprafaţa este complet uscată, şi se aplică un 

al doilea strat în stare pur, sau diluat în 10% apă.  

3. Pe suprafeţele deteriorate: se pregăteşte paramentul care va fi trata, răzuind 

suprafaţa pentru a elimina resturile de vopsea şi apoi se acţioneză ca în cazul 

anterior, dar grunduirea va fi cu un procent de 25% apă.  

4. Pe suprafeţele care, chiar dacă nu sunt noi nu sunt deteriorate, acţionaţi ca 

în primul caz. 

 

 
APLICARI:  
Recomandăm folosirea produsului nostru, pentru protejarea şi decorarea 

pereţilor interiori, din orice fel de local sau locuinţă. 

 

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 
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