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Rigips ProMix Finish 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS PROMIX FINISH 

  

Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó glettelő anyag. 

 

 

Tűzvédelmi osztály: A1 

Termékcsoport: 

Gipszkarton lemezek fugázó anyagai 

 

 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 

A felületek végső simítására alkalmas, finomszemcsés glettelő anyag. 

Kézzel és géppel is felhordható. Fehér színű, azonnal felhasználható, 

krémes állagú. Könnyen csiszolható. A termék Q3-Q4 felületi minőség 

elérésére alkalmas. Levegőre szárad. 

Kiszerelés Vödörben: 5 kg, 15 kg, és 15 kg 

Anyagszükséglet Felületsimításhoz: kb. 1,7 kg/m2/mm 

Száradási idő  Kb. 18 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától) 

Bedolgozhatósági idő Maximum 3 hónap (a maradék anyagot légmentesen lezárva tartva) 

Felhordási vastagság 0-2 mm/réteg 

Alapfelület, melyen a termék 

alkalmazható 

Gipszkarton építőlemezek, gipszvakolat, mész-cement vakolat, 

betonfelület. 

Felhasználási terület 

Alkalmas mész-cement vakolatok, gipszvakolatok és betonfelületek 

végső befejező glettelésére (finishelés), valamint gipszkarton 

építőlemezek teljes felületi simítására Q3-Q4 minőségben. 

Alapfelület előkészítése 

Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz. A végső 

felület kialakítása előtt (festés, tapétázás) meg kell várni az anyag teljes 

száradását, majd mélyalapozó használata szükséges (Rigips Rikombi 

Grund). 

Felhasználás  

Kézzel és géppel egyaránt felhordható. Gépi felhordás esetén a számos 

különböző géptípus miatt alkalmazási tesztet javasolt végezni, mielőtt 

az anyagot a helyszínen használják.  

Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Tiszta vízzel hígítható, 

amennyiben szükséges. A vizet fokozatosan adjuk hozzá! Túlhígítás az 

anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. Ajánlott hígítás: 

25 kg-os vödörhöz maximum 1 liter víz. Fedőrétegként bármely típusú 

hézagoló anyagra felhordható. Könnyen csiszolható – gépi csiszoláshoz 

120-as, kézi csiszoláshoz 220-as csiszolópapír ajánlott. 

Bedolgozási feltételek 
A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 

fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell lennie. 

Hasznos tanácsok +5 °C fokos levegő vagy felületi hőmérséklet alatt ne használjuk. 

Tárolási információ 
Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között tároljuk. Fagyástól 

óvni kell. A felbontott vödröt visszazártan kell tárolni. 

Szavatossági idő 
Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után légmentesen lezárva 3 

hónap. 

  

  

 

https://www.rigips.hu/hu/rendszerek/vegso-feluletkepzes/minosegi-feluleti-gletteles-q1-q4

