RIGIPS
ALAPOZÓK
A tartós végeredmény érdekében vakolás és glettelés előtt
az alapfelületek megfelelő előkezelése és az alapozás
elengedhetetlen.

Az alapozó ugyanis
csökkenti és kiegyenlíti a felületek
nedvszívó-képességét,
portalanít, valamint

RIGIPS GÉPI VAKOLATOK
ÉS GLETTEK
NAGY FELÜLETEK
IDŐTAKARÉKOS
ÉS MINŐSÉGI VAKOLÁSA

megtartja a vakolatot.
Magas nedvszívó-képességű és eltérő nedvszívású
alapfelületeken (vakolatok esetében 0-5 mm, glettek
esetében 0-2 mm rétegvastagságig) Rigips Rikombi
Grund mélyalapozó használata szükséges.
Sima felületeken (pl. nagy betonfelület) és vastagabb
réteg felhordása esetén Rikombi Kontakt alapozó
használata szükséges.

Rikombi Grund mélyalapozó:

Gyors,
egyenletes,
hatékony munka!

Pórusbetonra
Gipszkartonra
Gipszvakolatra
Minden extrém nedvszívó felületre

Megoldásainkról részletesen a

www.rigips.hu
honlapunkon olvashat.

Rikombi Kontakt tapadóhíd:
Betonra
Monolit betonszerkezetekre
Polisztirol elemekre és idomcsövekre
Egyéb nem nedvszívó, tükörsima felületekre

Saint-Gobain Construction
Products Hungary Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.
Iroda: H-1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 64-66., B. ép. 3. em.

Töltse le Best Finish
alkalmazásunkat és alakítson ki
prémium minőségű felületet
Rigips termékekkel!

GÉPI
VAKOLATOK
ÉS GLETTEK

GÉPI FELHORDÁSSAL
ALKALMAZHATÓ TERMÉKEK

RIGIPS GÉPI
VAKOLATOK

RIGIPS
SZÓRHATÓ GLETTEK

GYORS, HATÉKONY ÉS MINŐSÉGI
KIVITELEZÉS EGYSZERRE?
LEHETSÉGES!

Belső falak és mennyezetek simítására alkalmas gépi
vakolatok. Termékeink alkalmazhatók betonfalra,
betonszerkezetekre és téglafalra, illetve bármely falazott
kőműves szerkezetre.

TÜKÖRSIMA FELÜLETEK
EGY MOZDULATTAL
A Rigips szórható glettekkel percek alatt képezhet
tökéletesen sima, festésre kész alapokat beltérben.
Alábbi termékeink vakolatokra és gipszkarton
szerkezetekre egyaránt alkalmazhatók. Utóbbi esetben a
glettszórás előtt az alaphézagolást (Q1-Q2) el kell végezni.

A termelékenység növelésének érdekében egyes
anyagoknál gépi felhordást is alkalmazhatunk. A gépi
bedolgozás egyik nagy előnye, hogy alkalmazásával
rengeteg időt spórolhatunk, így nagy felületek esetében is
gyorsan és költséghatékonyan dolgozhatunk.
A Rigips termékpalettájában több fajta gépi vakolat és
szórható glett közül választhat. Mindre jellemző, hogy géppel
és kézzel egyaránt bedolgozhatók.

A gépi felhordás előnyei:
anyag- és időmegtakarítás
gyorsabb bedolgozhatóság
egyenletes anyagfelhordás
kézi felvitel is lehetséges

ProFinish:
Rimat Lite:

Por állagú, levegőre száradó,
beltéri szórható glett.

Kiszerelés: 30 kg/zsák
Anyagszükséglet: ~0.8 kg /m /mm

Kiszerelés: 25 kg/zsák

Bedolgozhatósági idő: ~180 perc

Anyagszükséglet: ~1.2 kg/m /mm

Akár egy rétegben is tökéletes

Rétegvastagság: 0-3 mm

felületet képez

Q3-Q4 felületi minőség
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Rimat 150 G:
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ProMix Finish:

Kiszerelés: 40 kg/zsák
Anyagszükséglet: ~1 kg /m /mm
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Bedolgozhatósági idő: 120-150 perc

Azonnal felhasználható,
készre kevert, finomszemcsés,
szórható glettanyag.

Hűtő-fűtő rendszerekhez is alkalmas*
Kiszerelés: 5 kg, 15 kg, 25 kg/vödör
*A termék kiváló hővezetési tulajdonságai miatt alkalmas hűtő-fűtő falak
és mennyezetek, valamint gipszkartonra rögzített fűtőelemek vakolására.
Az alkalmazásról minden esetben kérje ki a hűtő-fűtő rendszer
gyártójának véleményét!

Anyagszükséglet: ~1.7 kg/m /mm
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Rétegvastagság: 0-2 mm
Q3-Q4 felületi minőség

