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Rigips Rifix 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIFIX RAGASZTÓGIPSZ T 

  
Ragasztógipsz Rigips gipszkarton építőlemezek felragasztásához falra, szárazvakolatként. 
Portermék. Csomagolása műanyag, mely 100%-ban újrahasznosítható. 
 
Tűzvédelmi osztály: 
A1 
Termékcsoport:  
Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez. 
 

 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 

A speciális Rifix ragasztógipsz egy por alakú készítmény, mely 
gipszkarton és gipszrost lapok függőleges építőszerkezetekre történő 
felragasztására szolgál. A ragasztógipszet felhasználás előtt a 
csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel kell elkeverni. 
Teljes száradási idő: min. 24 óra. 

Kiszerelés Műanyag, vákuumcsomagolt zsákban: 25 kg 

Bekeverési arány 25 kg/13 l víz  

Anyagszükséglet 4 kg/gipszkarton m2 

Bedolgozhatósági idő kb. 60 perc 

Javasolt felhordási vastagság igény szerint 

Alkalmazási terület belső falak 

Alapfelület előkészítése 

Az alapfelület legyen tiszta, szilárd, száraz, teherbíró, fagymentes, 
zsugorodásmentes, valamint homogén. A problémás, málló vakolatot 
le kell kaparni és Rikombi Kontakt alapozóval kezelni. A gipszpogácsák 
megfelelő tapadása érdekében ragasztás előtt a felületeket Rikombi 
Kontakt tapadóhíddal kell kezelni, melynek száradási ideje legalább 12 
óra. Alkalmazáskor a poranyag, a víz, a levegő és a felület 
hőmérsékletének +5°C és 35°C fok között kell lennie. Zárt 
helyiségekben gondoskodni kell az intenzív légáramok nélküli 
megfelelő szellőzésről, hogy a termék száradása biztosítva legyen. 

Bekeverés 

Tiszta edénybe, adalékanyag hozzáadása nélkül tiszta vizet kell önteni. 
A 25 kg-os ragasztógipszet kb. 13 liter vízbe kell fokozatosan 
beleszórni, majd addig keverjük, míg paszta állagú lesz. Célszerű 
keverőgéppel, alacsony fordulatszámon, rövid ideig keverni az 
anyagot. Utólagosan a keverékbe szórt anyag csomóképződéshez 
vezet.  

Alkalmazás 

A bedolgozási idő 60 perc, az anyagszükséglet a fogadófelülettől 
függően 4-6 kg. A ragasztógipszet közvetlenül a nyers felületre 
ajánljuk felhordani, kis kupacok (pogácsák) formájában, melyeket a 
lapok hosszanti élei mentén három sorba rendezünk. Az egyes 
pogácsák távolsága egymástól a sorban kb. 30–35 cm. A ragasztógipsz 
pogácsák javasolt vastagsága összenyomott állapotban 20–40 mm. 
Amennyiben a gipszkarton felületet csempézni fogják, dupla 
mennyiségű ragasztógipsz felvitele javasolt. A ragasztógipsz 
felhordása után a Rigips gipszkarton lapokat felragasztjuk, majd síkba 
igazítás és száradás után hézagoljuk a felületet. A szárazvakolat 
készítéséről részletesebben itt olvashat. 

https://www.rigips.hu/hu/rendszerek/vegso-feluletkepzes/rigips-szarazvakolat
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Rigips Rifix 

Száradási idő 24 óra 

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

Tárolási információ 
A terméket eredeti csomagolásában tárolja száraz, szélsőséges 
időjárási körülményektől védett helyen. Felbontás után a terméket 
visszazártan tárolja és rövid időn belül használja fel! 

Szavatossági idő Gyártástól számított 15 hónap, lejárati dátum a zsákra nyomtatva. 

  
 


