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TERMÉKADATLAP
RIGIPS PROFINISH

Szórható beltéri glettelő anyag. Portermék.
Tűzvédelmi osztály
A1
Termékcsoport
Gipszkarton lemezek fugázóanyagai
Műszaki adatok
Levegőre száradó és szilárduló por alakú glettanyag, festésre kész,
végső felületek kialakítására, beltérben. Könnyen csiszolható. Gépi
glettszórással és kézzel is felhasználható, tükörsima felületet képez.
Gyorsan bedolgozható, időtakarékos, hatékony. Sokáig felhasználható
és nem igényel extra tárolási feltételeket. Rendkívül gazdaságos.

Terméktulajdonságok

Kiszerelés

zsák: 25 kg

Bekeverési arány

kb. 2,2-2,5 kg/1 l víz

Anyagszükséglet

1.2 kg/m2 /mm

Bedolgozhatósági idő
Javasolt felhordási vastagság
Páraáteresztés

Alapfelület, melyen
alkalmazható
Felhasználási terület

Alapfelület előkészítése

Felhasználás

Száradási idő

Bedolgozási feltételek
Hasznos tanácsok

a

termék

A felvitt anyag felületi száradása a helyszíni időjárási viszonyoktól, a
páratartalomtól és a rétegvastagságtól függ. Bekeverve és
légmentesen lezárva akár 3 napig is tárolható.
0-3 mm/réteg
μ=10
Gipszkarton, vakolt felületek, betonfelületek.
Beltéri mész-cement vagy gipszvakolatok, falak és mennyezetek,
beton födémek simítására és glettelésére, gipszkarton szerkezetek
harmadik és negyedik rétegű, felületi utóglettelésre.
A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, valamint a port
és bármi egyéb szennyeződést távolítsunk el, hogy az alapfelület
tiszta és szilárd legyen. Gipszkartonon való alkalmazás előtt a kézi
alaphézagolást (Q1-Q2) el kell végezni.
A termék használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó használata
szükséges. Nem alkalmas friss vagy nedves betonfelületre.
Kézi felhordás és bedolgozás glettvassal. Gépi glettszórás (airless
géppel). Besimításhoz használjunk rozsdamentes, 60-80 cm-es fali
spatulyázót (lepke).
A felvitt anyag felületi száradása a helyszíni időjárási viszonyoktól, a
páratartalomtól és a rétegvastagságtól függ. A teljes kiszáradásig a
levegő ill. felületi hőmérsékletet tartsuk +5 °C fok felett. A relatív
páratartalomnak 80% alatt kell lennie.
A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a
fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell
lennie.
Az anyag keveréséhez tiszta edényeket és szerszámokat használjunk.
A szükséges mennyiségű ProFinish terméket egyenletesen szórjuk
tiszta vízbe. Kézzel vagy keverőszárral csomómentes, krémes
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masszává keverjük.
Tárolási információ
Szavatossági idő

Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között tároljuk. Fagyástól
óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.
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