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RITIVEX R LIQUID 1102 

ΑΚΡΤΛΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΡΗΣΙΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΔΩΝ 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

 Αθξπιηθή, ζπγθνιιεηηθε ζπλδεηηθή ξεηίλε πδαηνδηαιπηή 

 πλδπάδεηαη κε όια ηα ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα θαη πιηθά όπσο πδαηνρξώκαηα, θόιιεο 
πιαθηδίσλ θαη επηζθεπαζηηθά WATERPROOFER 701, SVELTO MAZUN 201,  RELIEF 
ΑΚΡΤΛΙΚΗ ΠΑΣΑ 101, ΕΓΥΡΩΜΟ ΑΡΜΟΣΟΚΟ 204, TRAVERTINO GRAFIATO 
401, RESINA ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1003-1005. 

 Υξεζηκνπνηείηαη σο αζηάξη γηα ηελ ζύλδεζε παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο θαη σο αζηάξη 
ζε παιηέο επηθάλεηεο πξηλ ηελ επηθάιπςή ηνπο κε ηζηκεληνρξώκαηα, πιαζηηθά ρξώκαηα ή 
ηζηκεληνεηδή επηθάιπςε 

 Ωο πξόζκηθην βειηηώλεη ηελ ζηεγάλσζε, ηελ εξγαζηκόηεηα, ηελ αληνρή θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 
ηζηκέληνπ 

 Δληζρύεη ηηο ρεκηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ ηζηκέληνπ θαη δεκηνπξγεί ζπκπαγή θαη 
ζηεγαλσηηθά ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα κε κεγάιε αληνρή ζε δηάβξσζε 

 Δπίζεο είλαη ην θαηάιιειν αζηάξη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ELASTOSPORT 853, 
ELASTOTURF 851, CORRIDOL 864 θαη ELASTOMARK (ΠΡΩΗΝ AKRYLOEPOX) 818 
ζε αθληηικά γήπεδα  
 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
 

 

Υεκηθή ζύζηαζε                                                         Τδαηηθό γαιάθησκα 

Υξώκα                Λεπθό 

Βάξνο (20 
o
C)                         1.05 

Γηαιύηεο                         Τδαηνδηαιπηό 

Σνμηθόηεηα               Με ηνμηθό 

Αλαθιεμηκόηεηα                         Άθιεθην 

Θεξκνθξαζία Δθαξκνγήο            5-35 
o
C 

Καηώηαηε Θεξκνθξαζία Αληνρήο (ζεκείν παγεηνύ)      -20 
o
C 

ηαζεξόηεηα ζε ειεθηξνιπηηθά δηαιύκαηα           Ακεηάβιεην 

Αληνρή ζε θζνξά              Άξηζηε 

Πεξαηόηεηα λεξνύ                                     Σεζη θνληάκαηνο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ RITIVEX 1102 κεηά από σξίκαλζε, αζθήζεθε πίεζε λεξνύ  

Υρόνος (hr) :           Αζκηθείζα Πίεζη (atm) :             Αποηελέζμαηα 
48  :  1              :  Γελ παξαηεξήζεθε θακία δηαξξνή λεξνύ 
24  :  3              : Γελ παξαηεξήζεθε θακία δηαξξνή λεξνύ  
 
Αληνρή ζε ζιίςε                                                         12,2 N/mm
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ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

 Αζηάξσκα ηνίρσλ πξηλ ηελ βαθή κε πδξνρξώκαηα 

 RITIVEX R 1102 1:1 λεξό, ζε κία ή δύν ζηξώζεηο, αλάινγα ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ 
ππνζηξώκαηνο 

 ύλδεζε παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο 

 RITIVEX R 1102 αζηάξσκα παιηνύ ζθπξνδέκαηνο (150-250 gr/m2) 

 Δπηζθεπή θνληακάησλ ζε πνηθίια πάρε – ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα γηα ζηεγάλσζε       
( ζεηηθό/αξλεηηθό) 

 RITIVEX R 1102 5-10% ζην βάξνο ηνπ κίγκαηνο 
 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 
150-250 gr/m2, ζε δύν ζηξώζεηο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ 
ππνζηξώκαηνο 
 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 
 

 
Γνρείν 4kg, 20kg θαη βαξέιη 200kg 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 
 

 
Έλα ρξόλν ζε θιεηζηά δνρεία, ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 5

ν
C 

 
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 πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο 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 βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύµελε έθδνζε. 


