Popolna zaščita vogalov
Rigips vogalniki za izjemno močno
zaščito vogalov in kotov mavčnih
plošč

Preprosto vgradnja = velik prihranek časa.
V enakem času je možno nameščanje 4 do 5 krat več
profilov kot običajno! Točno to je tisto, kar Rigips
vogalniki za zaščito robov omogočajo. Trpežni profili s
tanko plastjo polimernega jedra zagotavljajo natančne,
ostre in izjemno močne robove. Zaključno zaglajevanje
vogalnikov se izdela z minimalo porabo materiala. To
vam bo prihranilo čas in material. Vse to vam daje
dodatne konkurenčne prednosti - v novi stavbi, kot
tudi pri prenovah.

Hitro
Tako enostavno in hitro z Rigips vogalniki za zaščito
mavčnih robov: Na podlago ali na vogalnik nanesemo v
tankem sloju ProMix Mega, Vario ali Rifino Top,
vtisnemo s prsti ali valjčkom, iztisnemo izza vogalnika
odvečno maso – in končano. Rezultat so izredno
mehansko odporni, natančni, ravni vogali ali koti.
Močno
Rigips profili za zaščito robov imajo
izjemno visoko žilavost. Izkazali so se tudi
v testih mehanske odpornosti, praktično
brez razpok in deformacij.

Natančno
Profili za zaščito vogalov zagotavljajo
absolutno popolno prednost - na zunanjih
in notranjih kotih, kot tudi v obokanih
robovih. Manjše jamice ali nepravilnosti, se
samodejno prekrijejo z vogalnikom in jih
ni treba posebej zapolnjevati.

Mi vam lahko pokažemo na
kraju samem, kako enostavno
je to. Pokličite nas za
predstavitev.

Zaščitni vogalniki za popolne vogale in kote
Tip

Uporaba

Lastnosti

Pakiranje

EasyFlex Pro

Za vse notranje kote in
zunanje vogale s
poljubnimi koti

v Popolna prilagod itev vseh kotov,
zarad i izjemno visoke gibkosti profila.
v Široke stranice vogalnika prekrijejo
manjše neravnine vogalov in kotov.

Rola à 30,00 m

AquaBead
Flex Pro

Za vse notranje kote in
zunanje vogale s
poljubnimi koti

v
v
v
v

Hitra in enostavna vgradnja
Omogoča natačne in stabilne robove
Izjemno fleksibilen
Široke stranice brez težav prekrijejo
neravnine in manjše razpoke
v Samolepilen

Rola à 25,00 m

AquaBead
L-Trim

Za vidne robove
priključkov na vratne ali
okenske okvirje in
diletacijskih stikov v
stenah in stropih

v Zagotavlja absolutno ostre vogale z
90° kotom
v Izjemno ploščati profil zmanjšuje porabo
materiala pri glajenju
v Samolepilen

50 kosov à 3,00 m

AquaBead

Za 90° zunanje vogale za
področja sten in stropov

v
v
v
v

Ultra Arch

Zaščitni vogalnik za 90°
vogale pri okroglinah

v Popoln 90° rob pri okroglinah
v Posebno odporen na udarce

Hitra in enostavna vgradnja
Omogoča natačne in stabilne robove
Prihranek fugirne mase
Samolepilen

50 kosov à 2,70 m

10 kosov à 3,05 m

Rifino Top

Vario fugirna masa

ProMix Mega

Zelo fina, bela gladilna in fugirna
masa, idealna za polnjenje stikov,
obdelavo površine vključno z Q4
in za popoln zaključek površin !
Na voljo v 5 kg in 25 kg vreči.

Izboljšana z dodatki, za zelo
dober oprijem, zelo visoka
skupna moč stikov - z ali brez
armirnega bandažnega traku.
Na voljo v 5 kg in 25 kg vreči

Zračno sušeča Ready Mix (že
pripravljena) fugirna in gladilna
masa z visokim izkoristkom ! Na
voljo v 15 kg in 25 kg vedru.

Uporabni dodatki
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Valjček na notranje
kote 90

Rigips TrennFix

Valjček za zunanje
vogale 90

Enostrani valjček
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Za popoln zaključek
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