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FIȘA TEHNICĂ 

HIDROIZOLAȚII 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, monolitic şi complet elastic. Pătrunde prin fisurile şi   

golurile substratului,  adaptându-se la mişcările de dilatare şi contractare fără a se crăpa. 

PROPIETĂȚI: 

 Impermeabilizare absolută 

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

 Maximă rezisţentă la deplasare, fiind un produs elastic 

 Stabilitate chimică 

 Rezistență mare: la abraziune şi deteriorare, la razele ultraviolete  

 Nu se decolorează şi nu se estompează 

 Nu se exfoliază 

 Hidroizolaţie continuă fără îmbinări 

 

 APLICĂRI: 

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

 

AVANTAJE: 

 formează un strat impermeabil, armat şi fără îmbinări 

 rezistenţă la razele ultraviolete, schimbări de temperatură si acţiuni ale factorilor externi (ploaie, vânt, 

ninsoare, înghet/dezgheţ) 

 elasticitate ridicată de > 300%  

 se pretează pentru hale industriale şi comerciale, pentru toate tipurile de acoperişuri (tablă, azbociment, 

gresie, membrană bituminoasă) 

 aplicarea produsului se realizează uşor şi rapid, fără cunoştinţe de specialitate sau ustensile profesionale 

 nu necesită decopertarea stratului suport existent 

 oferă o etanşeizare mult mai bună decât hidroizolaţiile clasice  

MOD DE APLICARE: 

1. Pregătire suport:  

Este recomandat a se pregăti suportul înainte să aplicaţi hidroizolaţia lichidă Revimca. Se aplică uşor atât pe 

suprafeţele orizontale, cât şi înclinate. 

Suprafaţa trebuie să fie curată, uscată şi fără urme de reziduuri vechi, praf, grăsime sau alţi contaminanţi care pot 

afecta aderenţa. Suportul trebuie să fie uscat în momentul aplicării hidroizolaţiei. 
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În cazul în care terasa pe care doriţi să aplicaţi hidroizolaţia Revimca nu este perfect plană şi apa stagnează pentru 

mai mult timp, trebuie realizată o rectificare a defectelor de pantă. Nu este recomandată pentru terase cu trafic 

intens.   

Suprafeţe metalice: este recomandat ca îmbinarea tablei să fie făcută cu ajutorul șuruburilor/ niturilor, pentru a evita 

desprinderea acesteia. În cazul în care tabla prezintă porţiuni cu rugină, vă sfatuim să aplicaţi pe zonele respective, 

produsul nostru PAVON – Tratament  special pentru suprafeţe oxidate.  

Aplicarea hidroizolaţiei Revimca se va face mai întai pe zonele de detaliu (jgheaburi, șuruburi, rosturi longitudinale și 

transversale între panourile de tablă, etc.) după care se aplică pe întreaga suprafaţă. 

Membrane bituminoase: asiguraţi-vă că membranele bituminoase existente sunt lipite sau prinse mecanic pe stratul 

suport. Postamentul peste care aplicaţi hidroizolaţia trebuie să fie complet uscat. Pentru mai multe informaţii 

contactaţi departamentul tehnic. 

 

2. Aplicarea hidroizolației:   

 Se va aplica la exteriorul construcţiilor în condiţii climatice normale, fără vânturi puternice sau ploaie, la temperaturi 

peste +15°C. Aplicarea hidroizolaiţei se realizează cu pensula sau cu trafaletele. 

Pentru aplicarea primul strat se va realiza o amorsă. Diluaţi o parte din produsul Revimca într-un alt recipient cu 20-

25% apă.  Această diluţie facilitează pătrunderea hidroizolaţiei în porii şi fisurile stratului suport. Acest strat de 

produs trebuie să pătrundă prin toate găurile şi crăpăturile existente pe suprafaţă, după care aşteptaţi să se usuce 

complet. 

 

3. Ranforsarea îmbinărilor, suprapunerilor şi a stratului suport, se realizează cu ajutorul benzii de etanşare.  

Banda de etanşare asigură rezistenţă şi eficienţă în reacţie cu apa și alţi factori de mediu.  

Aceasta se plasează deasupra primului strat de Revimca aplicat, după uscarea acestuia, şi se aşează cu partea 

pufoasă în jos. Asiguraţi-vă că nu exista bule, cute sau găuri pe suprafață. Suprapunerea dintre 2 fâşii de armătură 

trebuie să fie de 10 cm. 

Pentru a lipi banda de etanşare, peste aceasta, se aplică al doilea strat de produs, de data aceasta in stadiu pur, fără 

diluare. 

Banda de etanşare trebuie să fie lipită ermetic de postament, pentru ca aerul să nu pătrundă. 

Armătura disponibilă: Fibră de poliester/ Fibră de sticlă, Voalul de fibră de poliester/ Voal de fibră de sticlă. 

În funcţie de suportul peste care aplicaţi hidroizolaţia, departamentul tehnic vă recomandă ce tip de armătură puteţi 

utiliza.  

 
4. Pentru a finaliza: 

 

Odată  uscat  al  doilea  strat,  se  aplică  două  straturi  finale de Revimca, tot in stadiu pur,  pentru  a obţine rezultate 

optime. Este important să asteptaţi să se usuce complet fiecare strat în parte. Consumul produsului variază în funcţie 

de rugozitatea şi gradul de absorţie al stratului suport. 
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Aplicarea produsului se va efectua în condiţii atmosferice fără precipitaţii şi recomandăm ca timp, cel putin 12 ore 

suprafaţa să nu intre în contact cu apa. Hidroizolaţia lichidă Revimca se aplică ca strat final şi nu trebuie acoperită cu 

alte materiale. 

RANDAMENT  1,5 - 2 kg produs/ m2. 
 
RECOMANDARE: 

Produsul nostru Pavisell A este un etanşator special creat pentru hidroizolaţia Revimca, aplicarea acestuia fiind 

opţională. Acesta conferă suprafeţelor pe care se aplică o rezistenţă mare la frecare și deteriorare, crescându-i 

durabilitatea, oferindu-i  hidroizolaţiei un aspect lucios. Pentru mai multe detalii consultaţi fișa tehnică a produsului.  

 

CARACTERISTICI FIZICO/CHMICE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĂSURI DE PRECAUȚIE: 

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist.  

 A nu se înghiţi.  

  În caz de  accident  sunați  la  +40213183606  /  Institutul  Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, str. Dr. 

Leonte, nr.1-3, sector 5 

 

Informațiile și recomandările pe care le oferim, considerăm că sunt corecte, deoarece se bazează pe cercetarea și 

experiența noastră. Datorită faptului că aplicarea produsului revine clientului, nu ne asumăm responsabilitățile 

derivate în urma folosirii incorecte a acestuia. 

 

 

Data realizării: 17/08/2021 

- Aspect 

- Culoare 

Pastă.  

Roșu, Alb, Verde, Gri, Albastru, Crem, Ciocolatiu 

- Miros Característic.  

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

- pH 8.5 ± 0.5. 

- Vâscozitate 20000 ± 5000 mPa.s. 

- Conținut solid Minim: 64% 

-  Relație P/R  2,8-2/1 

-  M.T.F  5ºC 

- Solubilitate Total în apă.  


