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FIȘA TEHNICĂ 

PAVISELL A 

DESCRIERE:   

PRODUS DE ETANŞARE A SUPRAFEŢELOR, PE BAZĂ DE APĂ. Produs de etanşare creat special pentru tratamentul de 

izolare pe bază de dispersii acrilice sau acrilice stirenate, deoarece  baza sa apoasă nu provoacă probleme de 

incompatibilitate chimică. 

 

PROPIETĂȚI:  

 Conferă suprafeţelor pe care se aplică o rezistenţă mare la frecare şi deteriorare, crescându-le durabilitatea.  

 Închide porii acţionând ca un respingător al apei şi al prafului, conferind un aspect lucios şi o finisare 

perfectă. Suprafaţa se va curăţa foarte ușor. 

 Fiind realizat pe bază de apă, la fel ca şi PRODUSUL DE HIDROIZOLARE REVIMCA, peste care se aplică, 

prezintă aceeaşi elasticitate şi prin urmare împiedică formarea micilor fisuri care dau suprafeţei aspectul de 

„pânză de păianjen".  

 Se aplică foarte uşor, deoarece nu conţine nici un fel de dizolvant periculos. 

 

APLICĂRI:  

1. Ca strat final al tratamentului de izolare cu produsul nostru de hidroizolare Revimca, oferindu-i o rezistență 

mai mare și un finisaj cu o estetică durabilă. 

2.  În parametrii verticali: ca produs de etanşare pentru beton şi mortar, acesta pătrunde prin intermediul 

canalelor stratului suport. 

 

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE: 

 

 

 

- Aspect 
- Culoare 

Lichid vâscos.  
Alb 

- Miros Característic.  
- Densitate la 20ºC 1.020 ± 0.020 g/ml 
- pH 8.5 ± 0.5. 

- Vâscozitate  1500 ± 500 mPa.s 

- Timp de uscare 2-3 ore aproximativ. 

- T.M.F.F  5ºC 

- Flexibilitate    Ridicată.  

- Solubilitate Total în apă.  
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MOD DE APLICARE :  

Pentru a obține un strat final perfect, se recomandă urmatorii pași:  

1. Se aplică deasupra stratului final de produs izolant, care trebuie sa fie complet uscat. Suprafaţa trebuie să fie 

curată şi uscată.  

2. Aplicarea primului strat: Produsul se aplică în stadiul pur, fără diluare. Se aplică cu ajutorul unei pensule sau 

trafalet. Nu se recomandă diluarea produsului, pentru că diluarea duce la pierderea propietăţilor produsului.  

3. La alegere, se poate aplica un al doilea strat, după ce primul s-a uscat complet.  

 

RANDAMENT  

Folosind instrucţiunile, randamentul este de 6 m2/ l de produs. 

 

MĂSURI DE PRECAUȚIE:  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 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 5ºC. 

  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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