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Nagyteljesítményű cementalapú bevonat kültéri padlókhoz  
 
Leírás 
Vékony rétegben, simító vassal felhordható, cementalapú dekorbevonat kültéri járófelületekre.  
A RASICO® CLASSIC vagy a TOUCH változata ideális a kültéri járófelületek gyors és tiszta 
felújításához, valamint egy magas esztétikummal rendelkező kemény, dekoratív bevonat 
létrehozására.  
A simítóvassal történő alkalmazás, az elérhető színek széles skálája, valamint a CLASSIC és a 
TOUCH felületek a legszélesebb kreatív szabadságot kínálják minden építész számára. 
 
Jellemzők 
A rendszer az  

 IDEAL BINDER (folyékony polimer kötőanyag)  
 HARDENER NEUTRO (kvarc szemcsés töltőanyag), 
 COLOR-PACK C (színező pigment)  
 IDEAL SEALER NEW (átlátszó, védő akrilgyanta) 
 RASICO TOUCH (befejező réteg) áll. 

Ezek az összetevők egy sűrűn folyó keveréket alkotnak, amely könnyen és gyorsan felvihető és 
alkalmas a legtöbb aljzatra (betonra, előzetes elkészítéssel epoxi bevonattal esztihre, csempékre 
vagy más anyagokra).  
A Rasico keveréket egy glettvassal vagy gumibetétes lehúzóval viszik fel két vázrétegként, és 
esetlegesen egy vékony RASICO TOUCH-ot zárórétegként, 3-4 mm teljes vastagságban. A 
glettvassal történő felhordás eredményezi a tipikus foltos-felhős megjelenést, amelyet az ezt 
követő csiszolás és az IDEAL SEALER R átlátszó védőgyanta bevonat (2 rétegben) még inkább 
kihangsúlyoz. 
A RASICO TOUCH befejező réteg azoknak ajánlott, akik simább és egyenletesebb felületre 
vágynak, de meg szeretné tartani a jellegzetes foltos-felhős hatást. 
A RASICO padló 25 színben kapható, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, 
csúszásgátló és jó szennyeződésállóságú. 
 
 
Felhasználási területek 

o Csúszásgátló dekoratív padlók 
o A meglévő kültéri padló felújítása 
o Teraszok 
o Udvarok és medenceszélek 
o Járdák 
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Alkalmazása 
1. Gyémánt koronggal csiszolja fel, tisztítsa meg és zsírtalanítsa az aljzatot, hogy egy jó 

tapadást biztosító, ép felület kapjon. Javítsa meg az esetleges sérült, repedezett vagy 
nem teljesen ép részeket. 

2. Nedvesítse meg az aljzatot vízzel 1: 3 arányban hígított IDEAL BINDER-rel 
(permetezővel), és kenje fel RASICO első rétegét egy glettvassal vagy gumibetétes 
lehúzóval. 

3. 6-12 óra elteltével vagy, amikor teljesen megszáradt a felület, nedvesítse meg az aljzatot 
újra vízzel 1: 3 arányban hígított IDEAL BINDER-rel, és kenje fel egy glettvassal vagy 
gumilehuzóval a második réteget, az előző pont szerint. 

4. Csak akkor, ha a TOUCH befejező réteget szeretné, különben folytassa a 5. ponttal. 
24-48 óra elteltével csiszolja át a felületet 24-es csiszolópapírral. Nedvesítse meg az 
aljzatot újra vízzel 1: 3 arányban hígított IDEAL BINDER-rel. Vigye fel a RASICO TOUCH 
rétegét, és ha kissé megszáradt, csiszolja át 60-as papírral. 

5. Rövidszőrű festőhengerrel, festékszóróval, vagy waxfelhordóval 2 rétegben vigye fel az 
IDEAL SEALER R-t. Ha matt felületet szeretne vigyen fel egy harmadik réteget, amelyhez 
IW OPACIZZANTE-t adott. (Mattító szer) 

 
RASICO keverék összetétele 

25 kg NEUTRAL HARDENER + 3 kg IDEAL BINDER+3 kg víz. 
Adjon hozzá 28 g / l COLOR-PACK C keveréket a keverék színezéséhez. 

RASICO TOUCH keverék összetétele 
25 kg RASICO TOUCH +3,75 kg IDEAL BINDER +3,75 kg víz. 
Adjon hozzá 28 g / l COLOR-PACK C keveréket a keverék színezéséhez. 

 
Műszaki adatok 
Lásd az adatlapot. 
Lásd: Ideal Binder, Hardener és Rasico Touch biztonsági adatlapjait. 
 
Anyagszükséglet és keverési arányok 
Anyagszükséglet négyzetméterenként 
 
RASICO 

NEUTRAL HARDENER   3,3-3,8 kg/m2 
IDEAL BINDER    0,5-0,6 kg/m2 
IDEAL SEALER NEW   0,28 kg/m2 (2 rétegben) 

RASICO TOUCH 
RASICO TOUCH    0,75 kg/m2 
IDEAL BINDER    0,12 kg/m2 

Az anyagfelhasználás a kívánt felülettől, a kivitelező gyakorlatától, és a fogadófelületi állapotától 
függően változhat. 
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Csomagolás / tárolás / eltarthatóság 
Csomagolás   
HARDENER NEUTRO      25 kg vödör 
IDEAL BINDER       25 kg és 10 kg kanna 
RASICO TOUCH       25 kg vödör 
IDEAL SEALER NEW      20 kg vödör 
COLOR-PACK C       0.5 kg flakon 
 
A terméket hűvös és biztonságos helyen kell tárolni, 15 - 20 ºC hőmérsékleten. A tároló 
edényeket szorosan zárva kell tartani. A termékek legalább 12 hónapig tárolhatók 
minőségromlás nélkül.  
 
Figyelmeztetések 
8 és 25 ° C közötti hőmérsékleten dolgozzon. Nyáron ne dolgozzon a déli órákban. 
Kerülje azokat a körülményeket, amelyek különböző kötési időket eredményezhetnek, például a 
közvetlen napsugárzás és árnyék a különböző munkaterületeken, amelyek tónuskülönbségekhez 
vezethetnek. Ezek azonban a gyanta bevonattal elhalványulnak és néhány hónap múlva 
eltűnnek. 
A záró réteg felhordása előtt óvja a felületet a folyadékoktól és a foltoktól. 
A még le nem zárt felületre csöpögő víz foltosodat eredményezhet. Ilyen esetben azonnal 
egyenletesen nedvesítse meg a felületet. 
Szükség esetén a Tynex típusú tárcsakefe lehetővé teszi a kivitelezés során keletkező halvány 
foltok vagy a tónusok közötti különbségek eltüntetését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTOS: 
Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a termék 
adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatával kapcsolatban. 
Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és érvényteleníti. Az 
ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra szolgálnak és a cég igény 
szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség nélkül használó személyeknek vállalniuk 
kell minden járulékos kockázatot Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. 
A felhasználó felelőssége a termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék 
helytelen használatával kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi 
verziót felváltja és érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális 
felhasználásra szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség 
nélkül használó személyeknek vállalniuk kell minden járulékos kockázatot 


