
                                    FISA TEHNICA      

 

 

PRODUS: PAVISELL-SPORT  

 

DESCRIERE:  Etanşator pe bază de apă, cu ridicat continut de lianti special pentru tratarea  

solurilor pistelor sportive, de ciment sau beton. Se poate utiliza pentru acoperirea, etansarea 

sau semnalizarea pistelor.  

 

PROPIETATI:  

 Conferă suprafeţelor tratate o mai mare rezistenţă la abraziune şi deteriorare, 

crescându-i astfel durabilitatea.  

 O foarte bună rezistenţă la razele ultraviolete şi la căldură.  

 Posedă o finisare antiderapantă şi antirefelctorizantă.  

 Balanţă excelentă între flexibilitate şi duritate.  

 Suprafeţele tratate sunt perfect lavabile.  

 Nu conţine dizolvanţi care să producă pagube ecologice, iritări sau inflamaţii.  

 Fiind pe bază de apă, se aplică foarte uşor. 

 
APLICARI:  

 Se recomandă folosirea produsului nostru de etanşare a pistelor sportive, PAVISELL 

SPORT, pentru semnalizarea, vopsirea, decorarea sau etansarea oricărei piste sportive, 

atât acoperită cât , şi în aer liber.  

 

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  

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

- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Pasta vascoasa. 

Albastru. 

- Miros…………………………....: Caracteristic. 

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.350 ± 0.020 g/ml. 

- pH………………………………..: 8.5 ± 0.5. 

- Vascozitate ……………………:  19000 ± 5000 mPa.s. 

- Continut solid…………………..: 72 % 

- Relatie P/R ……………………….: 2.5/1. 

- T.M.F.F…..  ………………………:  5 ºC. 

- Solubilitate………………………: 

- Uscare totala……………………..:  

Total in apa.  

24-48 ore, in functie de umiditatea existenta.  



MOD DE APLICARE :  

 

1. Suprafaţa ce urmează a fi tratată trebuie să fie curată şi uscată, dacă există 

resturi de vopsea, depuneri de calcar, etc., acestea se vor curăţa cu 

dezincrustantul nostru DESCAL.  

2. Dacă suprafaţa ce va fi tratată este din beton nou, se va aplica o grunduire 

de ancorare, diluând produsul cu 50% apă. Când stratul de grunduire s-a uscat, 

se aplică un al doilea strat, de data aceasta în stare pură, şi dacă se doreşte se 

poate aplica un al treilea strat ca f inisare, însă acest lucru nu este obligatoriu.  

RANDAMENT  

Randamentul produsului va depinde în principal de porozitatea suprafeţei de 

tratat, estimându-se un randament aproximativ de 4-6m2 /l. 

 

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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