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ΕΚΔΟΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2019 

 

RITIVEX R LIQUID 1102 

ΑΚΡΤΛΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΡΗΣΙΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΕΩΝ 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

 Αθξπιηθή, πδαηνδηαιπηή, ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε γηα δάπεδα.  

 Ιδαληθό αζηάξη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ELASTOSPORT 853 (αθξπιηθό επηζθεπαζηηθό 
ππόζηξωκα), ELASTOTURF 851 (αθξπιηθή επέλδπζε δαπέδωλ) θαη CORRIDOL 864 
(αθξπιηθή επέλδπζε δαπέδωλ)  ζε αθληηικά γήπεδα. 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
 

 

Υεκηθή ζύζηαζε                                                         Τδαηηθό γαιάθηωκα 

Υξώκα                Λεπθό     

Θεξκνθξαζία Εθαξκνγήο            10-35
o
C 

Ππθλόηεηα                                                                       1-1.1 kg/lt at 25
 o
C 

Ιμώδεο                                                                             15-45 mPa sec at 25
o
C 

 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 
200-400gr/m2, αλάινγα κε ην είδνο, ηελ αδξόηεηα θαη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ 
ππνζηξώκαηνο. 
 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 
 

 
Δνρεία ηωλ 20kg θαη βαξέιηα ηωλ 150kg. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 
 

 
12 κήλεο ζε θιεηζηά δνρεία, ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν, εθηόο ήιηνπ, κε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία 5C θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία 35
o
C.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 

'Άζθαιηνο 

- Kιίζε 0,7-1% 

- Η αζθαιηηθή ππνδνκή ζα πξέπεη λα είλαη εθαξκνζκέλε ζε θαιά ζπκπηεζκέλν 
ππόζηξωκα νδνπνηίαο πάρνπο 150ρηι  

- Επίζηξωζε αζθάιηνπ ζε κία ζηξώζε(όρη ζε δύν) πάρνπο 6-8εθ.  

- Υωξίο πξνβιήκαηα αλεξρόκελωλ πγξαζηώλ 

 

Σζηκέλην 

- Η επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη νκαιή κε θιίζε 0,7-1%  

- Η πγξαζία ζα πξέπεη λα είλαη θάηω ηνπ 4% ζε βάζνο 10εθ ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

- Δεκηνπξγία αξκώλ δηαζηνιήο ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο 
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- Υωξίο πξνβιήκαηα αλεξρόκελωλ πγξαζηώλ 

 

 

Πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο, ωο 
ππόζηξωκα: 

Υξόλνο ωξίκαλζεο ζθπξνδέκαηνο: 

Πεξηεθηηθόηεηα πγξαζίαο 
ζθπξνδέκαηνο: 

Υξόλνο ωξίκαλζεο αζθαιηηθνύ: 

 

 

Σν ιηγόηεξν C20/25  

 

Σν ιηγόηεξν 40 εκεξώλ 

< 4%  

Σν ιηγόηεξν 25 εκεξώλ 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 
Γηα εθαξκνγή ζε επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζηεγαλνπνίεζε ζην θάηω 
κέξνο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο εδηθήο, ζηεγαλωηηθήο ξεηίλεο POLYSPORT DAMP PROOF 
BARRIER γηα ηελ δεκηνπξγία θξάγκαηνο πγξαζίαο θαη ηελ απνθπγή θπζαιίδωλ ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. 
 

 
ΟΔΗΓΙΕ 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

 
Η εξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο κε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα. Όηαλ ην πιηθό έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα ή ηα κάηηα πξέπεη λα πιέλεηαη θαιά κε 
ζαπνύλη θαη λεξό. 
Για περιζζόηερες πληροθορίες ζσμβοσλεσηείηε ηο δεληίο δεδομένων αζθαλείας. 
 

 
Σα ηερληθά δεδνµέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλώζεο θαη ηεο εµπεηξίαο από ην ηµήµα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνϊόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ηωλ πιηθώλ γίλνληαη ρωξίο εγγύεζε, αθνύ νη 
εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαηωζεί πωο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν 
γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύµελε έθδνζε. 


