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Rigips Kültéri javító vakolat 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS KÜLTÉRI JAVÍTÓ VAKOLAT 

  
Felhasználásra kész, ásványi bázisú (GP) simítóvakolat kézi felhordásra. Portermék. 
 
Tűzvédelmi osztály: 
A1 
 
Termékcsoport: 
Általános felhasználású kültéri/beltéri vakolóhabarcs 

 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 
Vakolathibák javítására, repedések, lyukak kitöltésére és glettelésére. 
Kiváló páraáteresztő, festhető felületet biztosít, könnyen 
bedolgozható. 

Kiszerelés Zsákban: 5 kg 

Bekeverési arány kb. 5 kg /1,8 l víz  

Anyagszükséglet 4-5 kg/m2 

Bedolgozhatósági idő kb. 60 perc 

Javasolt felhordási vastagság 3 mm/réteg 

Nyomószilárdság CS I 

Tapadószilárdság / töréskép ≥ 0,2 N/mm2 / B 

Páraáteresztés μ≤8 
Alapfelület, melyen a termék 
alkalmazható Régi és új alapvakolatok. 

Alapfelület előkészítése 
A felületről a laza részeket, piszkot, port távolítsuk el, hogy az alap 
szilárd, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes, jó szívóképességű, 
érdes felületű legyen. 

Bekeverés 
A bekeverést zsákonként kb. 1,8 liter víz fokozatos adagolásával 
végezzük el, a felhordás módjának megfelelő sűrűség eléréséig. 

Felhasználás 

Az alapot telítettségig nedvesítjük be. Próbavakolással győződjünk 
meg, hogy az előnedvesítés megfelelő-e. A vakolatot kanállal hordjuk 
fel a javítandó felületre. A vakolatot saját levében vagy felnedvesítve 
dörzsöljük, simítjuk, illetve alakítjuk a kívánt formára.  

Bedolgozási feltételek 
A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 
fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell 
lennie. 

Hasznos tanácsok A szerszámokat használat után azonnal mossuk el bő vízzel. 

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. 
 


