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FIȘA TEHNICĂ 

REVIMCA FAȚADĂ 
 
 
DESCRIERE:  
Hidroizolația specială pentru fațade este un produs de impermeabilizare pe bază apoasă. Excelent protector al 

faţadelor împotriva umezelii, razelor ultraviolete, gazelor, acizilor, ciupercilor, mudăriei, etc. 

 

PROPIETĂȚI:  

 Excelentă rezistență la apă, absoarbe cantități minime de apă, de aceea este un hidroizolant perfect pentru 

fațade.  

 Foarte buna rezistență la razele ultraviolete.  

 Compatibil cu ciment, azbociment, beton etc.  

 Permite pereților să respire evitând apariția condensului. 

 Produs foarte elastic.   

 

APLICARI:  

 Protejarea şi decorarea oricărui tip de faţade: din ciment, zugrăvite anterior, orice suprafaţă poroasă. 

 Rezistent la schimbarile de temperatura: rece - cald.  

 Protecție împotriva razelor U.V.  

 

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  

 - Aspect                                                          Pasta 

 - Culoare                                                        Alb 

 - Densitate                                                    1.5 ± 0.05 Kg/l. 

 - pH                                                                8.7 ± 0.5. 

 - Vâscozitate 12rpm                                   20000 ± 5000 mPa.s. 

 - Conținut solid                                           68%. 

 - Relație P/R                                                3/1. 

 - T.M.F                                                         5 ºC. 

 - Flexibilitate                                               Ridicată. 

 - Solubilitate                                               Total în apă.  

 

MOD DE APLICARE :  

A se amesteca puternic înainte de utilizare. 

Aplicarea se va realiza cu pensula sau un trafalete.  

1. Pregătirea suprafeţei: se răzuieşte suprafaţa pentru a elimina resturile de vopsea, etc.  

2. Aplicarea stratului de impermeabilizare: pentru a aplica primul strat, se diluează două părţi de produs cu una de 

apă.  
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În locurile sensibile ale suprafeţei, se aplică o porțiune de voal de fibra de poliester, special pentru a consolida. Voalul 

se aplică în momentul în care suprafaţa este complet uscată. Pentru a aplica voalul se utilizează produsul Revimca 

Fațade în stare pură, fără diluare.  

3. După uscarea produsului, se aplică un al doilea strat, de data aceasta în stare pură. Aplicarea celui de-al treilea 

strat este opțională.  

 

RANDAMENT:  

Pentru rezultate optime, conform datelor noastre, consumul recomandat este de aproximativ 1kg/m2. Acest 

randament poate varia în funcție de modul de aplicare și de porozitatea stratului suport. 

 

MĂSURI DE PRECAUȚIE:  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 Poate provoca alergie. A nu se înghiți.  

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

nr.1-3, sector 5  

 A se depozita în ambalajul original.  

 A se evita condițiile extreme de frig și îngheț sau razele directe ale soarelui.  

 A nu se aplica la temperaturi inferioare de 5 ºC. 

 A nu se aplica atunci când există riscul apariției de precipitații.  

 A se aplica în locuri bine ventilate. Dacă ventilația nu este adecvată, se va utiliza masca de protecție. 

 

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. 
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