Produktni list
Rigips AquaBead
Alternativno je možno tudi
vgrajevanje s pomočjo
fugirne mase
Obdelava

Material
Rigips Aquabead je samolepilni
zaščitni vogalnik za 90° zunanje
vogale. Sestavljen je iz sredice iz
umetne mase obdane s papirnatim ovojem. Kraka vogalnika
enakomerno perforirana. Že
nanešeno zelo močno lepilo z
notranje strani vogalnika, se aktivira s pomočjo vode, ki jo enostavno nanesemo s pomočjo pršilca.

 Rigips AquaBead rezati s
škarjami za pločevino.
 Na notranjo stran vogalnika
enakomerno nanesemo
vodo s pršenjem.
 Čas aktiviranja lepila je 15
do 30 sekund.
 Namestite na 90° vogal in
uravnajte stranice vogalnika.
 Enakomerno ročno ali z 90°
valjčkom pritisnite vogalnik
tako, da kraki nalegajo na
površino mavčnokartonske
plošče.
 Po približno 20 minutah
lahko pričnete z zaključnim
zaglajevanjem vogalnika.

Prednosti produkta
 Enostavna in varna vgradnja
 Povečana produktivnost
 Večja odpornost proti zunanjim
vplivom
 Najmočnejši oprijem med
površino mavčnokartonske
plošče in vogalnika
 Nizka teža
 Majhno tveganje poškodb, ki jih
povzroča transport
 Brez ostrih robov, nobenega
tveganja za poškodbe
 Za namestitev ni potrebna
fugirna masa
 Nižja poraba fugirne mase pri
zaključni obdelavi
Ustreznost podlage za
lepljenje
Podlaga mora biti brez
razpok, prahu, maščob ter
brez nečistoč in premazov.
Rigips Aquabead se namesti
neposredno na mavčno
kartonsko ploščo.

 Vodi lahko dodate barvo za
živila za lažje razpoznavanje
kje je voda že nanešena na
vogalnik in kje jo je potrebno
še nanesti.
 S prstom ugotovite lepljivost
ali je dovolj napršene vode
na lepilu.
 Dokler lepilo ni vezalo lahko
Rigips AquaBead
odstranimo z vogala in še
enkrat napršimo z vodo ter
lepilo ponovno aktiviramo.
 Po osušitvi lepila le-to
ustvari trajno povezavo med
mavčnokartonsko ploščo in
AquaBead vogalnikom.
Vogalnik mi mogoče več
odstraniti.
Tehnični podatki
Dolžina

2500 in 2700
mm

Količina v
pakiranju

50 kosov
Aquabead
vogalnikov v
kartonu

Pakiranje

Vodoodporni
karton

Navodila za vgradnjo
 Uporabite čisto vodo iz pipe.
 Za nanos vode uporabite
običajne ročne ali vrtne
razpršilce.
 Mavčnokartonske plošče ne
smejo segati preko vogala.
 Namestite na 90° vogal in
uravnajte stranice vogalnika.
 Enakomerno ročno ali z 90°
valjčkom pritisnite vogalnik
tako, da kraki nalegajo na
površino mavčnokartonske
plošče.
 Čas sušenja je odvisen od
razmer na gradbišču.
 Temperatura materiala,
zraka in površine za lepljenje mora biti najmanj + 5°C.
Nasveti
 Več vogalnikov hkrati lahko
režete z običajno krožno
žago.

Skladiščenje Skladiščiti na
suhem. Največ
2 paleti lahko
postavite eno
na drugo
Informacije
Za dodatne informacije se prosimo obrnite na:
Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Podružnica v Sloveniji
Leskoškova 12, 1000 Ljubljana
Tel : +386(0)1 500 18 10
Fax: +386(0)1 500 18 15
www.rigips.si

Napotki in podatki v tej tiskovini so zapisani kot skupek trenutnih tehničnih dognanj in izkušenj. Izvajalca ne odvezuje naloge, da v konkretnem primeru izvede
dodatne preizkuse in ob upoštevanju mnogih zunanjih dejavnikov uporablja ta list kot smernico. Zagotavljanje opisanih lastnosti v pravnem smislu zato ni
mogoce. Obstoječe varnostne predpise in veljavne zakone mora izvajalec spoštovati. Pridržujemo si pravico do sprememb, ki nastanejo kot posledica
tehničnega napredka.
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