Termékadatlap
Rigips Rimano Plus A
2020. május 7.
1/2

TERMÉKADATLAP

RIGIPS RIMANO PLUS A
Extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő portermék.
Gipszbázisú kézi glettelőgipsz beltéri felhasználásra.
Tűzvédelmi osztály:
A1
Termékcsoport:
Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok
Műszaki adatok

Extra
fehér:
tökéletes
felületképzéshez,
ami
gazdaságos
festékfelhasználást
tesz
lehetővé.
Jól
tapad,
repedésés
zsugorodásmentes felületet biztosít, egyszerű és könnyű bekeverni,
festhető, széleskörűen felhasználható.
Gipszkarton felületek
hézagolására és felületi simítására is alkalmas.
Gyárilag előállított, finomszemcsés száraz gipszkeverék kötés- és
tapadásjavító adalékokkal.

Terméktulajdonságok

Összetevők
Kiszerelés

zsákban: 5 kg és 20 kg

Bekeverési arány

kb. 1,5 kg /1 l víz

Anyagszükséglet

0,95 kg/m2 /mm

Bedolgozhatósági idő

kb. 60 perc

Javasolt felhordási vastagság

0-10 mm

Nyomószilárdság

> 2,5 N/mm²

Hajlítószilárdság

> 1,0 N/mm²

Páraáteresztés

6 μ (nedvesen) 10 μ (szárazon)

Alapfelület, melyen
alkalmazható

Alapfelület előkészítése

Bekeverés

a

termék

Gipszkarton, gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelületek.
A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, valamint a port
és bármi egyéb szennyeződést távolítsuk el, hogy az alapfelület tiszta
és szilárd legyen. Nagy nedvszívású alapokon a termék használata
előtt és csiszolás után, valamint max. 2 mm rétegvastagságig Rikombi
Grund mélyalapozó használata szükséges. Kevésbé nedvszívó,
tükörsima felületeken és 2-10 mm rétegvastagságig Rikombi Kontakt
tapadóhíd alkalmazása szükséges.
A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 rész vízhez 2
rész gipszpor keverék). Javasoljuk, hogy a poranyagot már a zsákban
előzetesen lazítsuk fel kézzel. A vízbe szórjuk bele lassan és
egyenletesen a megfelelő mennyiségű Rimano Plus A terméket, amíg
a felszínen csak kevés víz látható. Kb. 5 perc beszívódási idő után
kézzel vagy keverőszárral csomómentes, krémes pasztává keverjük. A
képlékenység változtatható vízmennyiség hozzáadásával. A keverés
befejezése után már ne adjunk hozzá gipszkeveréket vagy más idegen
anyagot. Ne keverjünk be több anyagot, mint ami 1 órán belül
felhasználható. 1 kg Rimano Plus A bekeverésével 1,5 kg
felhasználásra kész felületkiegyenlítő masszát kapunk.
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Felhasználási terület

Bedolgozási feltételek

Hasznos tanácsok

Tárolási információ
Szavatossági idő

Alkalmas normál páratartalmú helyiségek (beleértve a lakóépületek
konyháit és fürdőszobáit is) tégla- és betonfelületre, új vagy
felújítandó mész-cement vakolatokra, fal- és mennyezetfelületek
egyenetlenségeinek
kitöltésére
és
megszüntetésére, valamint
gipszkartonra.
A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a
fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell
lennie.
Dübel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével
terhelhető. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat
és edényeket. Az erre vonatkozó előírásokat és szabványokat be kell
tartani.
Alkalmazása nem ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetén. A
papírcsomagolás újrahasznosítható a teljes kiürítés után.
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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