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TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIMANO 6-30 

  

Gipsz kötőanyagú kézi vakolat kizárólag beltéri felhasználásra. Portermék. 

 

Tűzvédelmi osztály: 

A1 

Termékcsoport: 

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok 

 
Műszaki adatok 

 

 

Terméktulajdonságok 

Jól tapad, bekeverése egyszerű, kitölt és simít. Sima, egyenletes, 

repedésmentes felületet biztosít. Repedés- és zsugorodásmentesen 

szárad. Festhető és csempézhető (min. 1 cm vastagságtól). 

Az anyaggal a felület készre vakolható.   

Összetevők Kalcium szulfát, különböző hidrát fokozatokon adalékokkal. 

Kiszerelés zsákban: 5 kg és 25 kg 

Bekeverési arány kb. 1,2 kg/ 1 l víz 

Anyagszükséglet 0,8 kg/m
2
/mm 

Bedolgozhatósági idő  kb. 60 perc 

Javasolt felhordási vastagság 6-30 mm (csempeburkolat alá min. 10 mm-től) 

Nyomószilárdság ≥ 2,5 N/mm
2
 

Hajlítószilárdság ≥1,0 N/mm
2
 

Páraáteresztés µ= 10 (szárazon) µ= 6 (nedvesen) 

Alapfelület, melyen a termék 

alkalmazható 
Tégla, beton, pórusbeton. 

Felhasználási terület 

Alkalmas új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső 

beton és stabil falazott szerkezeteinek vakolására, beleértve a 

szokásos páratartalmú helyiségeket, lakóházak konyháit és 

fürdőszobáit is. Durva alapvakolatok felületének kiegyenlítésére első 

rétegben. Zsaluzott beton falazatok és födémek egyenetlenségeinek 

kitöltésére, teljes felületének vakolására és anyagában glettelésére. 

Épület- és lakásfelújításkor nyílászárók cseréjénél részkitöltésre és 

vakolásra. Ytong falazat csorbáinak és fugáinak kitöltésére és teljes 

felületképzésére. Nagyobb repedések, lyukak és gépészeti hornyok 

kitöltésére régi és új épületeknél. Előre gyártott beton és béléstestes 

födémek fugáinak kitöltésére és felületképzésére. Tégla és egyéb 

falazóelemek vakolására. Szilárd és száraz felületű vályogfalak 

felújítására. 

Alapfelület előkészítése 

A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az 

alap szilárd és tiszta legyen. Nagy nedvszívású alapokon a termék 

használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó felhordása szükséges. 

Kevésbé nedvszívó, tükörsima felületeken Rikombi Kontakt tapadóhíd 

alkalmazása szükséges. 
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Rigips Rimano 6-30 

Bekeverés 

A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edényben (1 l vízhez 1,2 kg 

gipsz). Ebbe szórjuk bele a gipszes vakolatot, amíg a felszínen már 

csak kevés víz látható. Körülbelül 5 perc beszívódási idő után kézzel 

vagy keverőszárral csomómentesre elkeverjük. A Rigips gipszes 

vakolat az időjárási körülményektől és az alapfelülettől függően 60 

percig dolgozható be. 

Bedolgozási feltételek 

A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 

fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell 

lennie. 

Hasznos tanácsok 

A felhordás glettvassal vagy hagyományos kőműves szerszámmal, egy 

munkafázisban történik. Következő réteg felhordása csak a teljes 

száradás után történhet. Dübel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása 

után, 24 óra elteltével terhelhető. Jó alapfelület festés, tapétázás és 

csempeburkolat számára. Festéshez minden a kereskedelemben 

kapható festék alkalmazható, kivétel a mész és a vízüvegfesték. A 

bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket. 

Alkalmazása nem ajánlott 5˚C alatti hőmérséklet esetében. 

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. 

  

 


