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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
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PLUS 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Όνομα:    RIVATONE PLUS 

Περιγραφή: Τελική επικάλυψη για τοίχους, που περιέχει ακρυλικές ρητίνες σε 

διασπορά, πρόσθετα για διευκόλυνση της εφαρμογής και σχηματισμό 

φιλμ, μαρμαρόσκονη και χαλαζιακή άμμο με ελεγχόμενη απορρόφηση. 

Είναι μια κατάλληλη επίστρωση ως φινίρισμα για το σύστημα 

"TermoK8" της IVAS. Μειώνονται οι δομικές και αισθητικές βλάβες 

που προκαλούνται από την άλγη, τους μύκητες και τη μούχλα , χάρη σε 

μια καινοτόμο σύνθεση βασισμένη σε πρόσθετα βακτηριοκτόνα με ευρύ 

φάσμα δράσης, αλλά φιλικά προς το περιβάλλον. Η ευρέος φάσματος 

δράση του, ακόμη και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες ή επιθετικές 

συνθήκες περιβάλλοντος, έναντι των πιο διαδεδομένων βακτηρίων και 

μυκήτων, πιστοποιείται από το διάσημο FRAUNHOFER-INSTITUT 

FÜR BAUPHYSIK του Μονάχου. Το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα 

με τα UNI EN 15824 και ETAG n. 004 για τη χρήση της σήμανσης CE. 

Για επαγγελματική χρήση. 

Ταξινόμηση UNI 8682: RAC ( συνεχόμενης εφαρμογής πλαστική επένδυση) – φυσική άμμος 

-G2-ομαλή-R2-S2 

Χρήση:   Εξωτερική 

Κατάλληλες Επιφάνειες:  Τσιμεντοειδείς σοβάδες, σοβάδες και μπογιές που περιέχουν ασβέστη, 

βαμμένοι σοβάδες, εκτεθειμένο οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα, 

προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εμφάνιση / Σύνθεση: Φυσική κατάσταση: πάστα 

   Συνδετικό υλικό: ακρυλικό (UNI 8681: FA) 

    Εμφάνιση: επίπεδη 

Απόλυτο βάρος ως υγρό: Rivatone Plus G15: 1900 ± 100 g/l 

 Rivatone Plus G12: 1800 ± 100 g/l 

 Κοκκομετρία: 

 Rivatone Plus G15: ≈ 1,5 mm 

 Rivatone Plus G12: ≈ 1,2 mm 

Χαρακτηριστικά απόδοσης: Στεγνό  υπόλοιπο βάρους:  

 Rivatone Plus G15: 87 ± 2 %  

 Rivatone Plus G12: 83 ± 2 %  

 pH : 7-8 

Παράμετροι που απαιτούνται σε συμφωνία με το πρότυπο EN  15824: 

 Διαπερατότητα σε εξάτμιση νερού ( EN ISO 7783-2 ): V1 

 Απορρόφηση νερού ( EN 1062-3 ): W3 

 Πρόσφυση ( EN 1542) : >1.5 MPa 

 Θερμική αγωγιμότητα  (EN 1745): λ = 0.93 W / (m K) 
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Εύρος χρωματικών  

διαθέσεων:  Χρωματικές κάρτες: IVAS ‘’Kappa - Επιλογή επενδύσεων 

τοιχογραφίας", "Ipi - Εσωτερική επιλογή", "Selezione Smalti -Ral 

Classic K7 τμήμα", "NCS - 980 Selection" και "NCS - Index 1950" 

(περίπου 1200 διαθέσιμες βαφές παρουσιάζονται στο διάγραμμα). 

Βαφές που μπορούν να ληφθούν με το τιντομετρικό σύστημα, που 

χαρακτηρίζονται για τύπους φασματοφωτομέτρων. Όταν το 

RIVATONE PLUS χρησιμοποιείται ως φινίρισμα για το "TermoK8" θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε λευκό ή παστέλ χρώμα με τιμή L > 70 

(CIELAB 1976), για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση που προκαλείται 

από το άμεσο ηλιακό φως. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Εξωτερικές συνθήκες: Θερμοκρασία εφαρμογής: min. +5 οC max. +35 oC  

   Σχετική υγρασία περιβάλλοντος : max 80 % 

Προετοιμασία επιφάνειας: Στο "TermoK8" IVAS:  

Εφαρμογή απευθείας στο δεύτερο στρώμα του Lecocem (IVAS) χωρίς 

να χρειάζεται κάποιος τύπος ασταριού. Για την βελτίωση της εφαρμογής 

και τα αποτελέσματα του προϊόντος, το Primacril (IVAS) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αστάρι. 

Καινούριοι τοίχοι:  

Πρέπει να εφαρμοστεί ένα στρώμα στεγανοποιητικού Primacril (IVAS) 

που έχει ως βάση το νερό.  

Παλιά τοιχώματα:  

Βαφή που αποκολλάται ή ξεφλουδίζει πρέπει να αφαιρεθεί προσεκτικά. 

Αν υπάρχει παλιά βαφή που περιέχει ασβέστη, θα πρέπει να βουρτσιστεί 

προσεκτικά η επιφάνεια και να εφαρμοστεί ένα στρώμα στεγανωτικού 

Primacril (IVAS) αραιωμένο κατά 100%. Εάν υπάρχει παλαιό χρώμα 

που μπορεί να πλυθεί,  τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα στρώμα 

στεγανοποίησης Nitrofix (IVAS) με πινέλο. 

Τύπος εξοπλισμού:  Μεταλλική και πλαστική σπάτουλα 

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι αναγκαίο, προστίθεται μικρή ποσότητα 

νερού για την επίτευξη της σωστής συνοχής. 

Διαδικασία εφαρμογής:  Η εφαρμογή, πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια μεταλλική 

σπάτουλα  σε μια ενιαία, ομοιογενή και συνεχή στρώση και στη 

συνέχεια, πριν η στρώση στεγνώσει (μετά από περίπου 5 λεπτά ανάλογα 

με τις συνθήκες υγρασίας), πραγματοποιείται το τελείωμα - για την 

απόκτηση της επιθυμητής εμφάνισης – μέσω εξομάλυνσης, με κυκλική 

κίνηση, χρησιμοποιώντας μια πλαστική σπάτουλα.  
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 Στέγνωμα ή εφαρμογή  

στους ≈ 23 °C:  Έτοιμο για άγγιγμα: 4 ώρες  

Καλυπτικότητα (με μια  

στρώση): Rivatone Plus G15: 0,330 m2/kg  

Rivatone Plus G12: 0,45 m2/kg   

Συνιστώμενη ποσότητα χρήσης ανά m2:   

Rivatone Plus G15: 3-3,2 kg  

Rivatone Plus G12: 2,2 kg  

Καλυπτικότητα ανά δέμα (25 kg): 

Rivatone Plus G15: 8,3 m2  

Rivatone Plus G12: 11,4 m2  

Επίστρωση με χρώμα: Συμβατότητα με άλλα προϊόντα: με όλα τα προϊόντα  που δεν περιέχουν 

διαλύτες. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Συσκευασία:   Σακί 25 kg, 5 kg 

Αποθήκευση: Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία : +5 oC +30 oC  

Η σταθερότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη για 12 μήνες εάν αυτό 

είναι αποθηκευμένο στην κανονική του συσκευασία σε ένα στεγνό και 

υπό σκιά μέρος. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Κατάταξη κινδύνου: Δεν απαιτούνται ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με: 

DL (νόμος) της 3ης Φεβρουαρίου 1997 αριθ. 52, όπως τροποποιήθηκε 

από την DL της 25ης Φεβρουαρίου 1998 αριθ. 90, DMS (διάταγμα του 

Υπουργείου Υγείας) της 4ης Απριλίου 1997,DMS της 28ης Απριλίου 

1997 , της DL της 16ης Ιουλίου 1998 αριθ. 285, της οδηγίας 

1999/45/EC της 31ης Μαΐου 1999, της DMS της 7ης Ιουλίου 1999, της 

DMS της 10ης Απριλίου2000, της DMS της 26ης Ιανουαρίου 2001, της 

DMS της 11ης Απριλίου 2001, της οδηγίας2001/58/EC, οδηγία 

2001/59/EC, Οδηγία 2001/60/EC και μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 

Προειδοποιητικές οδηγίες  

για τον χρήστη: Βλέπε την κάρτα ασφαλείας 

 Όριο οσμής: Άοσμο  

Ταυτοποίηση του τύπου  

των αποβλήτων: Σύμφωνα με την απόφαση 2000/532/EC τροποποιημένη ως: 

2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC και μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις. 
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 Πλαστικά δοχεία: 

Χαρακτηρίζονται με τον κωδικό 150102. Ενδεχομένως 

αντιμετωπίζονται ως αστικά απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς 

των επιμέρους δήμων. 

Μεταλλικά δοχεία: 

Ταξινομούνται με τον κωδικό 150104. Δυνητικά επεξεργασμένα ως 

αστικά απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς των επιμέρους δήμων. 

Εάν τα δοχεία περιέχουν υπολείμματα υγρού υλικού, μπορούν να 

ταξινομηθούν ως κωδικός 080112. 

Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

 

 

 

 

Σημείωση: Αυτό το δελτίο τεχνικών πληροφοριών  έχει συνταχθεί με βάση το καλύτερο της τεχνικής και 

επιστημονικής μας γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δεσμευτικό και δεν συνεπάγεται δική μας ευθύνη , διότι 

οι όροι χρήσης δεν ελέγχονται από εμάς. Καλό θα είναι να ελέγχετε πάντα η καταλληλότητα του προϊόντος 

κάθε φορά πριν τη χρήση. 

 

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy 

Phone +39 0541 815811 Fax +39 0541 933112 www.metropolis-ivas.com 

 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Εφαρμογή του RIVATONE PLUS (IVAS), μεσαίου επιπέδου επίστρωσης RAC (επένδυση 

συνεχούς εφαρμογής), που περιέχει χρωστικές ακρυλικές ρητίνες σε διασπορά, διάφορα πρόσθετα 

για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και του σχηματισμού μεμβράνης, βακτηριοκτόνα και 

μυκητοκτόνα με ευρύ φάσμα δράσης, μαρμαρόσκονη, χαλαζιακή άμμο με ελεγχόμενη απορρόφηση, 

εφαρμόζεται σε μία επίστρωση πάχους 1,5 mm, που ισούται με συνολική απορρόφηση περίπου 

3200 g/m2, χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, μετά την προετοιμασία του υποστρώματος με μια 

στρώση στεγανωτικού Primacril (IVAS). Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μεταξύ 

+5 °C και +35 °C με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 80%. Εάν οι περιβαλλοντικές και οι 

καιρικές συνθήκες διαφέρουν από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω ή όταν υπάρχουν δυνατοί 

άνεμοι, σκόνη, καπνοί κλπ., η εφαρμογή δεν θα πρέπει να αρχίσει ή θα πρέπει να διακοπεί. Η 

έκταση των επιφανειών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την αδιάσπαστη εφαρμογή. αν όχι, 

θα χρειαστεί να υπάρξουν διακοπές (κενά, ταινίες, δημιουργία σκωτιών κ.λπ.). 
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