
Aquaroc
Suhomontažni sistem za mokre prostore.
✓	 Posebej enostavna in hitra montaža

✓	 Rahlo zarezovanje plošča in kljub temu na-
tančno lomljenje plošč

✓	 Varno in čvrsto vijačenje brez razpok in lomov

✓	 Odporna na plesen, ima dolgo življenjsko dobo

✓	 Idealna podlaga za keramične obloge

✓	 Močna, čvrsta in zanesljiva v sistemu

✓	Odlična površina za glajenje do 4. stopnje     
kvalitete brez osnovnega premaza 

✓	 Preverjena varnost s preizkusi pri neodvisnih 
testnih inštitutih

www.rigips.si



Mešanica visoko vrednih komponent 
ovita v cement, zgornja in spodnja 
stran pa  je ojačana s stekleno 
tkanino

Siva površina s strukturo za posebno 
naleganje keramičnih ploščic in 
drugih oblog

Saint-Gobain Rigips Austria, družba z omejenim jamstvom, sedež firme: Bad Ausseewww.rigips.si
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Posebne sestavine ustvarijo razliko
Rigips Aquaroc se odlikuje zaradi svo-
je enkratne kombinacije materialov. 
Jedro plošče tvori mešanica cementov 
in posebnih dodatkov, ki zagotavljajo 
plošči odlične obdelovalne lastnosti z 
mnogimi prednostmi. 

To jedro je ovito v sloj steklene tkani-
ne na spodnji in zgornji površini 
plošče. Ta kombinacija slojev zagota-
vlja varno vgradnjo plošče v mokrih 
prostorih.

Proti rjavenju zaščiteni profili in pribor Aquaroc

Aquaroc
Suhomontažni sistem za mokre prostore.

Sistemska plošča za mokre prostore

Aquaroc 
lepilo za fuge 

Aquaroc 
lepilni trak

Aquaroc 
fugirna masa

Rigips GOLD 
hitri vijaki

Povečana zaščita profilov proti rjavenju in povečana zaščita pribora proti rjavenju 
je nujno potrebna zaradi agresivnih pogojev, ki vladajo v takšnih prostorih, kot na 
primer v pokritih kopališčih, termalnih bazenih, spa centrih in welness centrih, 
sploh  v vseh prostorih, kjer vlada visoka vlaga in celo morebitna onesnaženost z 
delčki rje.  Le tako lahko postavimo trajno in varno konstrukcijo.
Odlika sistema je v usklajenosti sistemskih komponent.

Želite vedeti več o tem?
Obrnite se na nas:

Tukaj dobite našo 
Aquaroc brošuro

Saint-Gobain Rigips
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana

Tel.: 01 500 18 10
Fax: 01 500 18 15
office.slo@rigips.com


