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TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIFINO TOP 

  

Hézagoló anyag gipszkarton építőlemezek hézagolására és felületi glettelésére. 

Portermék. 

 

Tűzvédelmi osztály: 

A1 

Termékcsoport: 

Gipszkarton lemezek fugázóanyaga 

 

 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 

Extra szemcsefinomságú, fehér, akril adalékanyagot tartalmazó 

hézagoló anyag. Kézi bedolgozással alaphézagolásra és felületi 

glettelésre alkalmazható Q1-Q4 felületi minőségig, hézagerősítő 

szalaggal. Könnyen bedolgozható, fehér, egyszerűen bekeverhető. 

Összetevők Finomgipsz és adalékok a tapadás és a bedolgozhatóság javítására 

Kiszerelés Zsákban: 5 kg és 25 kg 

Bekeverési arány  1.5-2 kg/ 1 l víz  

Anyagszükséglet 
Hézagolásra: 0,3 kg/m

2
/mm 

Felületi simításra: 0,9 kg/m
2
/mm 

Bedolgozhatósági idő kb. 45-60 perc 

Javasolt felhordási vastagság 0-6 mm/réteg 

Páraáteresztés  µ= 10 

Alapfelület, melyen a termék 

alkalmazható 
Rigips gipszkarton és gipszrost építőlemezek 

Bekeverés 

Tiszta edényben tiszta vízzel keverjük el. Ne használjunk egyéb 

adalékot. A port egyenletesen szórjuk a vízbe, majd rövid beszívódási 

idő után keverjük kézzel vagy keverőszárral krémszerű anyaggá. A 

keverék kb. 45-60 percig dolgozható be. A már megkeményedett 

anyagot nem szabad felhasználni. 

Felhasználási terület 

Belső falak, mennyezetek, min. +5 C° felett. Alkalmas gipszkarton 

építőlemezek hézagolására és teljes felületi glettelésére (Q1-Q4 

minőségig), valamint kihézagolt gipszrost építőlemezek teljes felületi 

simítására. 

Bedolgozási feltételek 

A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 

fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell 

lennie. 

Hasznos tanácsok 

A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület 

képzésével minimálisra csökkenthető. A Rigips Rifino Top alkalmas a 

legmagasabb, Q4 felületi minőség eléréséhez is. A hézagolás pontos 

menetéről bővebb információt itt talál. 

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. 
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