
 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТ 

СИСТЕМА РАСИКО 

Високоефективно циментово покритие за външни подове  

 

ОПИСАНИЕ 

Декоративно циментово покритие с ниска дебелина за външни подове, приложимо с маламашка. 

Расико класик или TOUCH версия е идеална за бързо и чисто подновяване на подове и 

превръщането им в здрави декоративни повърхности с високо естетическо въздействие. 

Приложението с маламашка, широката гама от налични цветове и класическите и тъч (TOUCH) 

повърхности предлагат на архитекта изключително широка творческа свобода. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Системата се състои от IDEAL BINDER (полимерна течност), HARDENER NEUTRO (втвърдител на 

кварцова основа), RASICO TOUCH (завършващо покритие) и COLOUR-PACK C (оцветяващ пигмент), 

IDEAL SEALER NEW (защитна акрилна прозрачна смола). 

Тези компоненти образуват полутечна смес, лесна и бърза за нанасяне и подходяща за повечето 

основи (бетон и, с предварителна подготовка с епоксидно покритие, пясък и цимент, плочки или 

други неща). Сместа Расико се нанася с маламашка или скуиджи в два структурни слоя и 

евентуално един с тънко покритие (RASICO TOUCH) за обща дебелина 3-4 мм. Техниката с 

маламашка придава своя характерен ефект на пламък, засилен чрез леко шлайфане и 

последващо нанасяне върху защитна прозрачна смола IDEAL SEALER R (в 2 слоя). 

Нанасянето на финишното покритие RASICO TOUCH се препоръчва за тези, които желаят по-

гладка и правилна повърхност, която поддържа характерния ефект на пламък. 

Подовата настилка RASICO се предлага в повече от 25 цвята; има изключителни механични и 

противохлъзгащи характеристики и добра устойчивост на оцветяващи вещества. 

 

УПОТРЕБА 

• Подходящ за декоративни подове с противохлъзгащ ефект; 

• Идеален за възстановяване на външни подови настилки, покриващи съществуващ под; 

• Тераси; 

• Вътрешни дворове и зони около басейни; 

• Тротоари. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Шлайфайте (награпете) с диамантен диск, почистете и обезмаслете основата, върху която ще се 

полага, докато получите здрава повърхност, която да гарантира добро захващане. Поправете 

възможни повредени части или непокътнати части. 

2. Навлажнете дъното с Айдиъл Биндер (IDEAL BINDER), разреден с вода 1:3 и нанесете с 

маламашка или скуиджи първия слой Расико (RASICO); 

3. След 6-12 часа или когато повърхността е напълно изсъхнала, навлажнете дъното с IDEAL 

BINDER разреден с вода 1:3 и нанесете с маламашка или скуиджи втория слой, както в точка 2. 

4. Само ако се изисква финиш Расико Тъч (TOUCH), в противен случай преминете към точка 6. 

След 24-48 часа шлайфайте с шкурка грит № 24. Нанесете слоя от финиш RASICO TOUCH и когато 

изсъхне леко шлайфайте с грит №60. 

5. Нанесете с валяк или като напръскате 2-та слоя IDEAL SEALER R. За матова повърхност нанесете 

трети слой, към който е добавен IW OPACIZZANTE (матиращ агент). 

 

Расико (RASICO) микс състав: 

(25 кг Втвърдител (Neutral Hardener) + 3 кг Айдиъл Биндер (Ideal Binder) +3 кг ВОДА. 

Добавете 28 гр./л смес от COLOR-PACK C, за да оцветите сместа. 

 

Расико Тъч (RASICO TOUCH) микс състав: 

(25 кг Расико Тъч (RASICO TOUCH) +3,75 кг Айдиъл Биндер (IDEAL BINDER) +3,75 кг вода 210 гр 

COLOR-PACK C). Добавете 28 гр./л смес от COLOR-PACK C, за да оцветите сместа. 

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Вижте листа с данни - ИЛБ 

Вижте листовете за безопасност на Ideal Binder, Hardener и Rasico Touch. 

РАЗХОД 

Разход на 1м2: 

RASICO  

NEUTRAL HARDENER   3.3-3.8 кг/m2  

IDEAL BINDER    0.5-0.6 кг/m2  

IDEAL SEALER NEW   0.28 кг/m2 (2 слоя) 

 

RASICO TOUCH  

RASICO TOUCH    0.75 кг/m2  

IDEAL BINDER    0.12 кг/m2 
 

Разходът може да варира в зависимост от вида и състоянието на съществуващата повърхност. 

 



 
 

ОПАКОВКИ И СЪХРАНЕНИЕ 

HARDENER  NEUTRO  25кг опаковки  

IDEAL BINDER    25кг и 10кг пакети  

RASICO TOUCH    25кг опаковки 

IDEAL SEALER NEW   20кг опаковки 

COLOR-PACK C   0,5кг пакети 

  

Да се съхранява на сухо и проветриво място.  

Срок на годност: в оригиналните опаковки, плътно затворени, продуктът може да бъде запазен за 

период от най-малко 12 месеца. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Работете при температури от 8 до 25 °C. През лятото избягвайте централните часове на деня. 

Избягвайте ситуации на различни условия на втвърдяване между областите на приложение 

(например слънце и сянка), които могат да доведат до разлики в тоновете, които обаче ще 

избледнеят със смолистото покритие и ще изчезнат след няколко месеца. 

Преди запечатване предпазвайте повърхността от течности и оцветяващи вещества. 

Капещата вода върху непокрита със смола повърхност може да доведе до появата на петна. 

В такъв случай незабавно навлажнете повърхността по равномерен начин. 

Ако е необходимо, използването на четка тип Tynex, която позволява избледняване на петна или 

разлики в тона, възникнали по време на нанасянето. 

 

--- 

ВАЖНО: 

Цялата информация, съдържаща се в този лист, се основава на най -добрия практически и лабораторен опит. Отговорност на клиента 

е да провери дали продуктът е подходящ за предназначението. Производителят отхвърля всякаква отговорност за резултатите от  

неправилно нанасяне. Препоръчва се винаги да се извършват тестове върху малки площи преди нанасяне. Този лист заменя и отменя  

всички предишни версии. Данните могат да се променят по всяко време. Напомняме ви също, че продуктите на Ideal Work са 

предназначени за професионална употреба и че Ideal Work осигурява периодично обучение за своите клиенти при поискване. Всеки, 

който използва тези продукти, без да е квалифициран, прави това на свой собствен риск. 
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