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Rigips Rimat Lite 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIMAT LITE 

  
Beltéri gipszes alapvakolat gépi és kézi felhordásra. Portermék. 
 
Tűzvédelmi osztály: 
A1 
Termékcsoport: 
Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok 

 
 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 

Alacsony anyagszükségletű termék, amely akár egy rétegben 
tökéletes felületet képez. Festhető, tapétázható és 
csempézhető. Valamennyi vakológéppel felhordható. 
Tapétázás és festés számára megfelelő alapot biztosít. 

Összetevők Gipsz, mészhidrát, homok, perlit és adalékok a tapadás és a 
bedolgozhatóság javítására. 

Kiszerelés zsákban: 30 kg 
Anyagszükséglet  Kb. 8 kg /m2/10 mm  
Bedolgozhatósági idő 180 perc 
Javasolt felhordási vastagság Alapfelülettől függően 5-40 mm-ig 
Hővezetési tényező 0,26 W/mK 
Nyomószilárdság 2.5 N/mm2 
Hajlítószilárdság 1.0 N/mm2 
Páraáteresztés μ=10 

Alapfelület, melyen a termék 
alkalmazható 

Tégla, beton, pórusbeton. Felhordható belső térben betonfalra, 
betonszerkezetekre és téglafalra, általános páraviszonyok 
mellett, ideértve a lakóházak konyháit és fürdőszobáit is. 

Alapfelület előkészítése  

A fogadófelületnek szilárdnak, száraznak, szennyeződés- és 
pormentesnek kell lennie. Magas nedvszívó-képességű és 
eltérő nedvszívású alapfelületeken 5 mm rétegvastagságig 
Rigips Rikombi Grund mélyalapozó használata szükséges. Sima 
felületeken (pl. nagy betonfelület) és vastagabb réteg 
felhordása esetén Rikombi Kontakt tapadóhíd használata 
szükséges. 

Felhasználás  

A vakológépet vékony felhordásra állítjuk és a tökéletes felület 
érdekében szabályozzuk a víz hozzáadását. A Rimat Lite 
felhordása fentről lefelé történjen. A problémás alapfelületet 
vakolaterősítő hálóval erősítsük meg. A bedolgozást a 
"nedveset a nedvesre" módszerrel végezzük. A teljes száradást 
megelőzően a felületet félnedves állapotban nedves szivaccsal 
dörzsöljük fel befejezésként, végül lepkével vagy széles 
glettvassal simítsuk el. 
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Rigips Rimat Lite 

Bedolgozási vastagságok Fal: kb. 10 mm 
Mennyezet: kb. 8 mm 

Felhasználási terület Belső falak, mennyezetek, min.+5°C felett. 

Bedolgozási feltételek 
A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 
fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell 
lennie. Friss vagy nedves betonfelületen nem alkalmazható. 

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. 
 
 


