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Rigips Rifix alapvakolat 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIFIX ALAPVAKOLAT 

  
Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú, mész-cement kötésű, 
finomszemcsés, elsősorban gépi alapvakolat, de kézi felhordásra is alkalmas.  
 
 
MSZ-EN 998-1 szerinti besorolás: GP.  
 
 
 
 

 
Műszaki adatok 

Felhasználási terület 
Alapvakolatként, új és régi épületek külső és belső felületeire, gépi és 
kézi felhasználásra alkalmazható. 

Terméktulajdonságok 

• Anyagában besimítható 
• Könnyen eldolgozható 
• Kézi és gépi felhordáshoz 
• Nagy vakolási teljesítmény 
• Alacsony gépkopás 

Kiszerelés Zsákban: 25 kg 

Felhasználási útmutató 

A gúzolt alapfelület legyen szilárd, száraz, teherbíró, mozgás- és 
zsugorodásmentes, megfelelően érdes, homogén, közepesen és 
egyenletesen nedvszívó és szennyeződésmentes. Pórusbeton, 
fagyapot és cementkötésű faforgácslap esetén a gyártók előírásai 
az irányadók.  
A vakolás megkezdése elott a gúzt elő kell nedvesíteni. Többnapos, 
„megüvegesedett” gúzréteget drótkefével fel kell érdesíteni. Kézi 
felhordásnál a szárazhabarcsot víz fokozatos hozzáadásával keverjük 
össze, amíg az anyag a vakolható sűrűséget el nem éri. Egyszerre több 
zsák tartalmát keverjük be, és keverőládában tároljuk. Az 
alapvakolatot max. 2 cm rétegvastagságban lehet egyszerre 
felhordani. Nagy, illetve egyenetlen szívóképességű alapfelületek 
esetében két lépésben hordjuk fel a kívánt rétegvastagságot a 
„nedveset a nedvesre” elvet követve. A vakolat felhordása után a 
felületet h-kartecsnivel tömörítsük, egyengessük, majd a 
fedőrétegnek megfelelően érdesíthetjük vagy simíthatjuk. 
A termék +5 °C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem 
alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt. A friss vakolatot 
az erős napsugárzástól és csapadékhatástól óvni kell. Szennyeződött 
anyagot újrafelhasználni tilos! 

Műszaki adatok 

Maximális szemcsenagyság: kb. 1 mm 
Testsűrűség: ≥950 kg/m3 
Nyomószilárdság: CS I 
Tapadószilárdság: ≥ 0,05 N/mm2 
Páradiffúziós tényező (μ): ≤ 7,5  

Anyagszükséglet 
kb. 15 kg/m2/cm 
A pontos anyagszükséglet az alapfelület adottságaitól függ. 
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Rigips Rifix alapvakolat 

Javasolt felhordási vastagság  2 cm/réteg 

Hasznos tanácsok 
A vakológép tömlőjének kellősítésére előzetesen mésztejet 
alkalmazzunk. A tömlőt a munka után szivacsgolyóval tisztítsuk. 

Tárolás, eltarthatóság 1 év, cementhez hasonló körülmények között. 
 


