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TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIFIX RAGASZTÓGIPSZ T 

  

Ragasztógipsz Rigips gipszkartonlapok felragasztásához falra, szárazvakolatként. 

Portermék. Csomagolása 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 zsákban: 25 kg 

Bekeverési arány 25 kg/11 l víz  

Anyagszükséglet 4 kg/gipszkarton m
2
 

Bedolgozhatósági idő kb. 60 perc 

Javasolt felhordási vastagság igény szerint 

Alkalmazási terület Rigips gipszkarton lapok szárazvakolatként történő felragasztására. 

Alapfelület előkészítése 

Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodásmentesnek, felszálló 

nedvességtől és fagyástól védettnek kell lennie. Felhordás előtt az 

alapfelületet Rikombi Kontakt tapadóhíddal kell kezelni. Vakolatra, 

valamint friss vagy nedves betonfelületen nem alkalmazható. 

Bekeverés 

Tiszta edénybe, adalékanyag hozzáadása nélkül tiszta vizet kell 

önteni. A 25 kg-os ragasztógipszet kb. 11 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. A bekevert anyag kb. 60 percig dolgozható be. 

Száradási idő 24 óra 

Bedolgozási feltételek 

A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 

fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell 

lennie. 

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. 

  

 


