
Fiṣa Tehnicᾰ 
RC 155 

Chit de reparat mineral decorativ pentru interior. 
 
Prepararea stratului suport 
RC 155 este folosit pe fond specific I 133, de obicei se face in doua straturi finisate cu buretele f în scopul de a obţine o 
suprafata  uniformă pe toate suprafeţele. 
Dacă doriţi să încetinească faza de absorbţie, poate doriţi să umezi suprafata din ipsos I 133 sau altă bază corespunzătoare. 
 
Mod de lucru 
RC 155 este aplicat cu mistrie de oţel pe suprafata  adecvată pentru o grosime minimă. 
Până la paşii următori va da o suprafaţă netedă, creşterea treptată a nivelului si gradul de luminozitate. 
3 straturi în mod normal sunt suficiente, cu tehnica de aplicat "umed pe umed. 
Ultima parte este lustruita cu o spatulă din oţel inoxidabil, după aproximativ 5 minute de la aplicare. 
 
Avertismente  
Evitaţi aplicarea la temperaturi mai mici de 8 º C şi peste 30 º C şi umiditate relativă de peste 75%. 
Evitaţi aplicarea în cele mai reci perioade ale anului. 
Utilizaţi numai 155 RC condimentate, tencuieli uscate. 
Ar trebui să fie verificate înainte de rezistenţă mecanică şi aderenţa ipsos mortarul fin înainte de a aplica RC 155. 
În cazul în care aceste rezistenţe sunt insuficiente, există un risc de desprindere a tencuielii fine. 
În cazul folosirii RC-155 pe tencuiala fina este recomandabil să se mărească rezistenţa mecanică a aceluiaşi prin adăugarea 
de ciment şi / sau produse adjuvanţi de membru de tip AG 15. 
Acest lucru arată un rezultat pozitiv este esenţial ca tencuiala este aplicată încă proaspătă. 
Aerisiţi sediul în mod corespunzător după punerea în aplicare până la uscarea completa, evitându-se schimbarile de 
temperatura mari de încălzire în spaţiu. 
Scoateţi materiale necesare pentru executarea lucrărilor ce este in plus 
RC 155 trebuie utilizat in componenta originala fara adaosuri de materiale exterioare.. 
 
Caracteristici tehnice 
Greutatea specifica 
1,550 kg/l ca. 
Granulometria   
min. 95% < 0,1 mm 
Consum 
0,5 kg/m2 ca.  
Difuzia vaporilor de apa (DIN 53122)  
745 g/m2 ca. in 24 h 
Factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa (DIN 52615)  
µ = 150 ca. 
Coeficientul de absorbtie a apei (DIN 52617)  
w = 0,25 kg/(m2 · h1/2) ca. 
Aria stratului (DIN 18550)  
Sd = µ · s = 0,03 m ca.  
Teoria lui Kuenzle (DIN 18550)  
Sd · w = 0,0075 kg/(m · h1/2) ca. 
Conform cu D.L. n° 161 del 27/03/2006  
 
Compozitia  
RC 155 este un plasture pe bază de var stins minerale, agregate selecţionate, pigmenti de stabil pentru a aditivi de lumină 
speciale. 
Furnizarea  
- galeti de 25 kg ca. 
Gama: toata gama de culori 
Conservarea  
Impotriva inghetului 
Materialul trebuie inmagazinat in mediu inchis pentru protectia impotriva inghetului nu mai mult de 12 luni 
Calitatea  
RC 155  este supus monitorizare atentă şi constantă la laboratoarele noastre. 
Materiile prime sunt riguros selectate şi controlate 
 
Datele se referă la testele de laborator, aplicaţii de construcţie pot fi modificate în mod semnificativ în funcţie de condiţiile de 
punere în aplicare 
Utilizatorul trebuie să verifice caracterul adecvat al produsului pentru utilizator destinat, să îşi asume responsabilitatea de 
toate care decurg din utilizare. 
Fassa S.p.A. îşi rezervă dreptul de a face modificări de orice fel, fără notificare prealabilă. 

 


