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Rigips Rimano Multi 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIMANO MULTI 

  
Gipszes kézi vakolat beltéri felhasználásra. Portermék. 
 
Tűzvédelmi osztály: 
A1 
Termékcsoport: 
Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok 

 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 

Erősen tapad, sima felület biztosít. Alkalmas tapéta, festés és 
csempézés alá. Különlegesen jó légáteresztő, ezért kiválóan 
szabályozza a tér páraháztartását. 
Könnyen bedolgozható, jól simítható és nagyszerűen fed. 
Meghosszabbított bedolgozhatósági idővel rendelkezik (120 perc). 

Összetevők Gipsz, mészhidrát, perlit, adalékanyagok. 

Kiszerelés zsákban: 20 kg 

Bekeverési arány kb. 1,5 kg /1 l víz 

Anyagszükséglet 0,85 kg/m2/mm 

Bedolgozhatósági idő  kb. 120 perc 

Javasolt felhordási vastagság 5-50 mm (csempeburkolat alá min. 10 mm-től) 

Nyomószilárdság > 2,5 N/mm² 

Hajlítószilárdság > 1,0 N/mm² 

Páraáteresztés µ= 10  

Alapfelület, melyen a termék 
alkalmazható 

Tégla, beton, pórusbeton. Alkalmas normál páratartalmú helyiségek 
(beleértve a lakóépületek konyháit és fürdőszobáit is) beton, tömör 
tégla, téglafalaira és mennyezeteire, kézi bedolgozásra. Felújításhoz és 
csempézés alá (10 mm-től) is felhasználható. Nem alkalmas friss vagy 
nedves betonfelületre. 

Alapfelület előkészítése 

Biztosítani kell, hogy az alapfelület tiszta és száraz, zsírmentes legyen. 
A felületről a szennyeződést, laza és málló részeket, port el kell 
távolítani. Nagy nedvszívású alapokon a termék használata előtt 
Rikombi Grund mélyalapozó felhordása szükséges. Kevésbé 
nedvszívó, tükörsima felületeken Rikombi Kontakt tapadóhíd 
alkalmazása szükséges. 

Bekeverés 

A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l vízhez 1,5 kg 
gipsz). Ebbe szórjuk bele a Rimano Multi anyagot. Körülbelül 3 perc 
beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral alacsony 
fordulatszámon csomómentesen elkeverjük. Az anyag az időjárási 
körülményektől és az alapfelülettől függően kb. 120 percig 
dolgozható be. 

Bedolgozási vastagságok  
Fal: kb. 6 mm  
Mennyezet: kb. 6 mm  
Csempézés alá: kb. 10-20 mm  
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Rigips Rimano Multi 

Bedolgozási feltételek 
A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 
fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell 
lennie. 

Hasznos tanácsok 
Egy rétegben felhordható vakolat. A felületre felvitt anyagot 
vízszintesen és függőlegesen is el kell simítani. A vakolat teljes kötése 
után a felületre használjon simító glettet (például Rimano Glet XL). 

Tárolási információ Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között tároljuk. Fagyástól 
óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni. 

Szavatossági idő Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap. 

  
 


