
   

 
Fişă tehnică produs 

PAVILAST R 
 

 
 

NIVELANT PULBERE 
 

Nivelant cimentos în formă de pulbere 
pentru netezirea substraturilor cu 

neregularităţi. 

 

 

 

 

MODALITATE DE UTILIZARE: 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Verificaţi întotdeauna umiditatea substratului cu instrumente corespunzătoare. Substratul 
trebuie să fie lipsit de umiditate, compact, curăţat de toate particulele libere ca varul, 
reziduurile de praf, uleiuri sau ceară. 

 
APLICARE 
Vărsaţi pulberea (25 kg) în apă (6,5 kg) la temperatura mediului, într-un recipient curat 
amestecând cu malaxorul electric până veţi obţine o compoziţie omogenă fără cocoloaşe 
şi cu o densitate care să permită aplicarea cu spatula. Compoziţia astfel obţinută se va 
lăsa la repaus timp de câteva minute înainte de aplicarea produsului cu spatula 
corespunzătoare, netedă şi de oţel inoxidabil (americană). Înainte de montarea pardoselii 
controlaţi ca nivelul de umiditate al şapei să fie <2% (<0.5% pentru anhidrită). 
Temperatura camerei să fie cuprinsă între 15 şi 25°C, umiditatea relativă să nu depăşească 
75%. Folosiţi de fiecare dată sisteme adecvate de protecţie individuală. Consultaţi tot 
timpul fişa tehnică şi de siguranţă a produsului. 

 

NOTE 
Dacă substratul prezintă o puternică tendinţă spre fărămiţare se recomandă pretratarea 
cu PAVILAST K31 (vezi fişa tehnică). Pentru a obţine un autonivelant mai puternic adăugaţi 
la PAVILAST R produsul nostru ADECON K500 (vezi fişa tehnică). Folosiţi întotdeauna 
adezivii noştrii cum ar fi PELPREN PL6, EURO F1, PELPREN PL60E, ADESIVO WB 2C, 
MONOPARQUET sau ADESIVO WB MONO MS pentru montarea pardoselilor de lemn. Pentru 
montarea de pardoseli de cauciuc, pvc sau mochete utilizaţi doar adezivii noştrii PELPREN 
PL6-G, DURACRIL A50 sau ADETAC S. PAVILAST R este recomandat pentru realizarea de 
nivelări cu grosimi cuprinse între 4 mm şi 10 mm. 

 
 
 
 
 



   

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.): 
 
ASPECT: Pulbere cimentoasă 

GRANULAŢIE: Medie 

TIMP DE MATURAŢIE (MIN): 3 – 5 

RANDAMENT (GR/M2): 1.4 kg/m2 per mm de grosime 

TIMP DE PRELUCRARE 
(MINUTE): 15 – 20 

TEMPERATURA DE UTILIZARE 
(°C): +15 - +25 

PUNERE LA DISPOZIŢIA 
CLIENTULUI (ZILE): 3 – 5 

ÎNTĂRIRE (ORE): 24 - 48 ore (în funcţie de utilizare şi de grosimea 
stratului aplicat) 

APLICARE/UNELTE: Spatula netedă “americană” 

CURĂŢAREA UNELTELOR: Apă, pe produsul înca proaspăt 

DEPOZITARE (LUNI): 
TEMPERATURA CUPRINSA INTRE +5°C SI +25°C 6 

RECICLAREA DESEURILOR: Deşeurile se debarasează în conformitate cu normele 
locale şi naţionale în vigoare 

AMBALAJ: Saci de 25 kg 

AVERTIZĂRI PENTRU 
UTILIZARE: 

A nu se aplica produsul în mediu umed. 
A se folosi întotdeauna metode adecvate de 
protecţie individuală. 
  

 


