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Rigips Rifix polisztirollap-ragasztó 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIFIX POLISZTIROLLAP-RAGASZTÓ 

  
Felhasználásra kész, por alakú, cement-műgyanta kötésű ragasztóhabarcs. 
Alkalmas homlokzati hőszigetelő polisztirollap ragasztására, üvegszövet 
beágyazására.  
 
 
ÉME: A-128/5/2017 
 
 
 
 

 
Műszaki adatok 

Felhasználási terület 
Homlokzati hőszigetelő polisztirollap (EPS 80) ragasztására, 
üvegszövet beágyazására, felület kiegyenlítésére, illetve felület 
glettelésére alkalmazható.  

Terméktulajdonságok 

• Kiváló páraáteresztő képesség 
• Könnyen kenhető 
• Kiváló tapadás 
• Kézi felhasználás 
• Speciális esetekben mechanikai rögzítés szükséges 

Kiszerelés Zsákban: 25 kg 

Felhasználási útmutató 

A ragasztót kilogrammonként kb. 2,5 dl víz fokozatos hozzáadásával 
kenhető konzisztenciájúra keverjük. A keverést 3-5 percen belül 
megismételjük. A bekevert ragasztót 3 órán belül használjuk fel. Az 
EPS homlokzati hőszigetelő lapot a szélein (nem a vastagsága 
mentén) és 5-6 pontban a felületén kenjük be ragasztóval (pont-
perem módszer szerint). A hőszigetelő lapokat kötésben ragasszuk fel. 
Ügyeljünk a táblák síkjának pontos beállítására. Szükség esetén 
alkalmazzunk mechanikai rögzítést. A dübelezést (speciális fémszöges 
dübelekkel, min. 6 db/m2) a ragasztó meghúzása után olyan ütemben 
végezzük, hogy az a felragasztott lapok állékonyságát ne 
veszélyeztesse. A ragasztó meghúzása után a lapokat styropor 
csiszolóval hozzuk síkba. A megfelelően kialakított csiszolt élekre 
ragasszuk fel az élvédő profilokat. Az alap csiszolása után az 
üvegszövet beágyazása ágyazóglett-üvegszövet-fedőglett módszer 
kialakításával történjen. Az üvegszövetnél kb. 10 cm-es átfedést kell 
alkalmazni. A fedővakolat felhordása előtt a felületnek száradnia kell. 
Száradás után a glettelési hibákat csiszoljuk át. 
A termék +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem 
alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt. A frissen 
felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatástól óvni 
kell. Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos! 

Műszaki adatok 
Tapadószilárdság: 
≥ 0,25 N/mm2 (betonon) 
≥ 0,08 N/mm2 (EPS lapon) 

Anyagszükséglet 
kb. 9 kg/m2 ragasztáshoz és üvegszövet beágyazásához* 
* a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség (MÉVSZ) Homlokzati 
hőszigetelő rendszerekre kidolgozott műszaki irányelve alapján 
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Rigips Rifix polisztirollap-ragasztó 

Tárolás, eltarthatóság 
1 évig, cementhez hasonló körülmények között, eredeti 
csomagolásban, a gyártás dátumától számítva. 

 


