Produktni list
Rigips ProFinish
Pogoji za obdelavo

EN-klasifikacija
2A – EN 13963 – A1– NPD

Zrak, material in podlaga morajo biti
segreti vsaj do temperature + 5°C.
Podlaga mora biti trdna, čista, suha
in brez prahu..

Podatki o proizvodu

Obdelava

Opis produkta
ProFinish je fina, svetla disperzijska
gladilna masa za notranjo uporabo.
Uporablja se za glajenje mavčno
kartonskih, betonskih, grobo ometanih
in drugih površin. Zračno sušeč
proizvod.

Prednosti
ProFinish se lahko nanaša ročno ali
strojno, je zelo gladka masa in se lahko
nanaša ter brusi in ima dolg čas
obdelave..

Področja uporabe
Za glajenje mavčno kartonskih
površin skladno s kvalitetnimi
stopnjami razreda Q3 in Q4.
Za zapolnjevanje razpok in luknjic in
za izravnavo neravne površine kot
tudi za glajenje betonskih in drugih
površin.
ProFinish se lahko uporablja za
glajenje preko vseh fugirnih mas, ki se
uporabljajo za polnjenje stikov mavčnih
plošč.
Gladilna masa se suši na zraku. Pred
polaganjem tapet je pomembno, da
uporabite osnovni premaz Rigips
(Rikombi-Grund).
Maksimalna debelina nanosa je do 3
mm.
Čas sušenja je odvisen od klimatskih
pogojev. Ne mešati z drugimi materiali.

Priprava materiala:
ProFinish stresemo med
mešanjem v čisto vodo in
vmešamo ročno ali strojno do
kremaste mase brez grudic. Po
cca. 3 minutah še enkrat
premešamo. (Hladna voda
upočasnjuje, topla voda pospešuje
proces.)
ProFinish se lahko brez težav
dodaja v že zamešano maso. Pri
daljši prekinitvi dela je potrebno
maso prekriti s tankim slojem
vode. Pred nadaljevanjem dela
vodo odlijte ali dodajte še nekaj
ProFinish-a v prahu. ProFinish je
zračno sušeč material.
Glajenje:
Glajenje celotne površine je primerno
za vse vrste površin posebej za
beton, mavčne in apneno cementne
omete, itd.!
Glajenje površin kvalitete stopnje:
Q3:
Prekrijte celotno površino s takim
slojem in zapolnite razpoke
Q4:
Prekrijte celotno površino z debelino
sloja min. 2 mm.
Če je potrebno površino pobrusite.

Primerno za kvaliteto površine
Q3 – Q4

Razmerje
mešanja

ca. 2,2 – 2,5 kg /
1 L vode

Čas za obdelavo

max. 3 dni

Debelina nanosa

0 – 3 mm

Poraba materiala

Površina:
ca. 1,2 kg/m²/mm

Razred odziva na A1
ogenj
Difuzijska
upornost

µ = 10

Trdnost

po EN 13963

Velikost
pakiranja

25 kg

Skladiščenje: Skladiščiti na suhem.
Rok uporabe najmanj 12 mesecev. Že
odprte vreče tesno zapreti in uporabiti
v roku 3 mesecev.
Za dodatne informacije se obrnite na:
Saint-Gobain Rigips
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Tel : 00386 (0)1 500 18 10
Fax: 00386 (0)1 500 18 15
www.rigips.si

Notranja

Ročno / Strojno

cca. 24 ur

0 – 3 mm

cca.1,2 kg/m²/mm

Q3-Q4

Uporaba

Obdelava

Čas osuševanja

Debelina nanosa

Poraba materiala

Kvaliteta površine

Informacije v tej publikaciji temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Zaradi številnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo
naših izdelkov, ti podatki ne razbremenijo uporabnika naših izdelkov od odgovornosti opravljanja svojih pregledov in testiranj, saj predstavljajo le splošne
smernice. Zagotavljanje opisanih lastnosti v pravnem smislu zato ni mogoče. Obstoječe varnostne predpise in veljavne zakone mora izvajalec spoštovati.
Pridržujemo si pravico do sprememb v korist tehničnega napredka brez predhodnega obvestila.
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