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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

RIVATONE 
PLUS TRV 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Όνομα:    RIVATONE PLUS TRV  

Περιγραφή: Συνεχής επίστρωση που περιέχει διεσπαρμένες ρητίνες ακρυλικής 

σιλοξάνης, πρόσθετα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της εφαρμογής 

και σχηματισμού φιλμ, βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα με δράση 

ευρέος φάσματος, μαρμαρόσκονη και χαλαζιακή άμμο ελεγχόμενης 

απορρόφησης. Διαφέρει από τις κανονικές συνεχείς πλαστικές 

επικαλύψεις επειδή επιτυγχάνει μια εξαιρετικά συμπαγή, ομοιόμορφη 

επιφάνεια. Είναι μια επίστρωση ιδιαίτερα κατάλληλη ως φινίρισμα για 

το IVAS "TermoK8".       

Ελαχιστοποιεί τις δομικές και αισθητικές βλάβες που προκαλούνται από 

βρύα, μούχλα και βακτήρια επειδή περιέχει ένα δραστικό συστατικό που 

καθιστά το προϊόν ανθεκτικό σε αυτά. Η αντίσταση της επικάλυψης έχει 

πιστοποιηθεί από το φημισμένο FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR 

BAUPHYSIK του Μονάχου. Για επαγγελματική χρήση. 

Ταξινόμηση UNI 8682 Επίστρωση συνεχούς εφαρμογής - Φυσικό κοκκώδες - G2 - 

Αποκορυφωμένο - R2 -S2. 

Χρήση:   Εξωτερική 

Κατάλληλες Επιφάνειες: Τσιμεντοειδής σοβάς, με βάση τον ασβέστη σοβάς και χρώμα, 

εκτεθειμένο οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα 

στοιχεία σκυροδέματος. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εμφάνιση / Σύνθεση: Φυσική κατάσταση: ΠΑΣΤΑ 

 Συνδετικό υλικό: ακρυλική σιλοξάνη ( UNI 8681: FC) 

Εμφάνιση: ματ με υφή  

Διαστασιακές ιδιότητες:  Όγκος ως υγρό:  

Rivatone Plus TRV G15: 1850 ± 100 g / l  

Rivatone Plus TRV G12: 1850 ± 100 g / l   

Μέγεθος σωματιδίων:   

Rivatone Plus TRV G15: ≈ 1,5 mm  

Rivatone Plus TRV G12: ≈ 1,2 mm  

Χαρακτηριστικά απόδοσης:Περιεκτικότητα σε στερεά κατά βάρος:  

Rivatone Plus TRV G15: 81 ± 2%  

Rivatone Plus TRV G12: 82 ± 2%  

pH: 7-8  

Παράμετροι που απαιτούνται σύμφωνα με EN 15824:  

Διαπερατότητα σε υδρατμούς (EN ISO 7783-2): V1   

Απορρόφηση νερού (EN 1062-3): W3   

Πρόσφυση (EN 1542):> 1,5 MPa   
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 Θερμοαγωγιμότητα (EN 1745): λ = 0,85 W/(m K) 

Χρώματα διαθέσιμα: Καρτέλες χρωμάτων: IVAS "Kappa – Επιλογή επενδύσεων 

τοιχογραφιας", "Ipi - Εσωτερική επιλογή" μερικώς, "Selezione Smalti 

(Επιλογή σμάλτων) - Ral Classic K7 τμήμα" Partly "NCS – 980 

Επιλογή" και "NCS - Index 1950" (περίπου 1200 διαθέσιμες βαφές 

μεταξύ του 1950 που υπάρχουν στο διάγραμμα). Βαφές που μπορούν να 

ληφθούν με το τιντομετρικό σύστημα που χαρακτηρίζονται για τύπους 

φασματοφωτομέτρων. Κατά τη χρήση του RIVATONE PLUS 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 περιβάλλοντος: min + 5 °C, max + 35 °C  

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: max 80%  

Προετοιμασία επιφάνειας: Στο σύστημα IVAS "TermoK8": 

Εφαρμόζεται απευθείας στο δεύτερο επίστρωμα Lecocem (IVAS) χωρίς 

να χρειάζεται οποιοδήποτε είδος αστάρι. Το Primacril (IVAS) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αστάρι. 

Νέα τοιχοποιία:       

Συνίσταται η εφαρμογή ενός στρώματος στεγανοποιητικού με βάση το 

νερό, του Primacril (IVAS).  

Παλιά τοιχοποιία:  

Πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά τυχόν σαθρά τμήματα παλαιάς 

βαφής. Σε παλιά βαφή με ασβέστη, είναι σημαντικό να καθαρίζεται 

προσεκτικά η επιφάνεια και να εφαρμόζεται μια στρώση σταθεροποιητή 

Primacril (IVAS), αραιωμένο κατά 100%. Για εφαρμογή σε παλαιό 

πλενόμενο χρώμα, προτείνεται η εφαρμογή μιας στρώσης Nitrofix 

(IVAS) με βούρτσα. 

Τύπος εξοπλισμού:  Τύπος: Μεταλλική και πλαστική σπάτουλα 

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

νερού για την επίτευξη της κατάλληλης συνοχής. 

Διαδικασία εφαρμογής : Χρησιμοποιώντας μια μεταλλική σπάτουλα εφαρμόζεται σε μια ενιαία, 

ομοιόμορφη και συνεχή στρώση και στη συνέχεια,  όσο το προϊόν δεν 

είναι στεγνό (μετά από περίπου 5 λεπτά ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές 

συνθήκες), πραγματοποιείται το φινίρισμα για να επιτευχθεί η 

επιθυμητή εμφάνιση, εξομαλύνοντας με κυκλική κίνηση με μια 

πλαστική σπάτουλα. 

Χρόνος ξήρανσης ή  

σκλήρυνσης σε ≈ 23 °C: Δέχεται επαφή: μετά από 4 ώρες  

Κάλυψη (με μία στρώση): Rivatone Plus TRV G15: 0,340 m2/kg  

Rivatone Plus TRV G12: 0,500 m2/kg  
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 Συνιστώμενη χρήση ανά m2:  

Rivatone Plus TRV G15: 2.9-3.0 kg  

Rivatone Plus TRV G12: 2.2 kg  

Κάλυψη ανά συσκευασία (25 kg): 

Rivatone Plus TRV G15: 8.6 m2  

Rivatone Plus TRV G12: 11.4 m2 

Βαφή 

Συμβατότητα με άλλα προϊόντα: συμβατό με όλα τα προϊόντα που είναι 

απαλλαγμένα από διαλύτες. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Συσκευασία:   Σακί 25 kg  

Αποθήκευση: Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία : από +5 oC έως +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 απαιτείται επισήμανση κινδύνου σύμφωνα με:    

Νομοθετικό Διάταγμα (DL) 52 της 3ης Φεβρουαρίου 1997 που 

τροποποιήθηκε από το DL 90 της 25ης Φεβρουαρίου 1998, τα 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας της 4ης Απριλίου 1997, 28 

Απριλίου 1997, DL 285 της 16ης Ιουλίου 1998, 1999/45/ΕΚ της 31ης 

Μαΐου 1999, Υπουργείο υγείας της 7ης Ιουλίου 1999, της 10ης 

Απριλίου 2000, της 26ης Ιανουαρίου 2001 και της 11ης Απριλίου 2001, 

των οδηγιών της ΕΕ 2001/58 / ΕC, 2001/59 / ΕC, 2001/60 / ΕC και τις 

επακόλουθες τροποποιήσεις. 

Προειδοποιητικές οδηγίες  

για τον χρήστη: Βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας 

Όριο οσμής: Άοσμο  

Ταυτοποίηση του τύπου  

των αποβλήτων:  Συμμορφώνεται με την απόφαση 2000/532/ΕC που τροποποιήθηκε από: 

2001/118 / ΕC, 2001/119 / ΕΚ, 2001/573/ΕC και μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις.  

Πλαστικά δοχεία:  

Μπορούν να ταξινομηθούν ως κωδικός 150102. Πιθανά αντιμετωπίσιμα 

ως αστικά απόβλητα, σε συμφωνία με τους ατομικούς, τοπικούς, 

διοικητικούς κανονισμούς. 

Μεταλλικά δοχεία:  
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 Μπορούν να ταξινομηθούν ως κωδικός 150104. Πιθανά αντιμετωπίσιμα 

ως αστικά απόβλητα, σε συμφωνία με τους ατομικούς, τοπικούς, 

διοικητικούς κανονισμούς.  

Σε περίπτωση που παραμείνουν στο δοχείο χρώματα που δεν έχουν 

στεγνώσει, τότε μπορούν να ταξινομηθούν ως κωδικός 080112. 

Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται 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 ελέγχεται 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 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Εφαρμογή συνεχούς επίστρωσης RIVATONE PLUS TRV G15-G12 (IVAS) με πάχος ≈ 1,5 - 1,2 

mm αντίστοιχα, ισοδύναμη με περίπου 3000-2000 g/m2. Περιέχει διεσπαρμένες ρητίνες 

ακρυλικής-σιλοξάνης, διάφορα πρόσθετα με στόχο την διευκόλυνση της εφαρμογής, 

βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα με δράση ευρέως φάσματος, μαρμαρόσκονη και  χαλαζιακή 

άμμο με ελεγχόμενη απορρόφηση. Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε μονή επίστρωση και ακολουθεί 

κατόπιν εξομάλυνση, μετά την προετοιμασία της επιφάνειας με ένα στρώμα σταθεροποιητή 

Primacril (IVAS). Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +35 °C, με 

σχετική υγρασία κάτω από 80%. Με περιβαλλοντικές και καιρικές συνθήκες διαφορετικές από 

εκείνες που αναφέρονται παραπάνω ή παρουσία ανέμων, σκόνης, καπνού κλπ., η εφαρμογή δεν θα 

πρέπει να αρχίζει ή να διακόπτεται. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την 

απρόσκοπτη εφαρμογή τους. Διαφορετικά, θα πρέπει να εξετασθούν οι ρωγμές ή τα κενά (αρμοί,  

κ.λπ.). 
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