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Revox ®

STANDARD
Reboco para tapar defeitos superficiais e superfícies lisas em suportes de gesso ou cimento

R-1

Rebocar, alisar e tapar
em trabalhos em que é necessária uma aplicação em camada fina,

tapar buracos, rachaduras, microfissuras,  cavidades superficiais ou imperfeições, 
...

Fácil de lixar
A sua formulação estruturada e a incorporação de aditivos de última 

geração facilitam o seu lixamento.

- Endurecimento normal.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Aplicável em camada fina.
- Tapa pequenos buracos, rachaduras e gretas sem movimento.
- Alisa paredes com defeitos (riscos, arranhões, golpes, etc.)
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- · Suportes:Gesso, cimento, tinta plástica tradicional. Os suportes devem ser saudáveis, 
secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.

PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

 

Aderência
> 0,7 MPa sobre cimento e tinta

Secagem em 1 mm de espessura

Betão e tinta: 4 - 6 H
Estuque: 3 - 4 H

Rendimento em camada de 1mm
1.10 Kg/m²

Classificação relativamente ao fogo

Granulometria
300 mícrons

6.0 - 7.0

Espessura máxima por camada

1 mm 

Vida útil
4 - 5 H

Água para amassar
0.40 a 0.45 litros de água por kg de 
reboco
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CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE-EN 16566
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