Produktni list
Rigips RIFIX mavčno lepilo
Predpriprava

Podatki o izdelku

Močno vpojne površine je potrebno
premazati s prednamazom
Rikombi-Grund, medtem ko je
gladke površine (beton) potrebno
premazati s prednamazom
Rikombi-Kontakt.
Izvedba

Opis produkta
RIFIX je mavčno lepilo za ročno
lepljenje mavčnih plošč Rigips,
Rigitherm plošč, mavčno
vlaknenih plošč Rigidur, direktno
na nosilno podlago.
Področja uporabe
RIFIX mavčno lepilo se uporablja
za lepljenje, ročno nameščanje,
Rigips mavčno-kartonskih plošč,
mavčno-vlaknenih plošč Rigidur in
vezanih plošč Rigitherm, v
prostorih od znotraj.
Gradbiščni pogoji
Zrak, material in podlaga morajo
biti segreti vsaj do temperature
+5°C. Podlaga mora biti trdna,
čista, suha, brez prahu in zmrzali
in zaščitena pred dvigom kapilarne
vlage. Odstopajoče dele podlage in
odstopajoče dele barve je potrebno
odstraniti.

Postopek vmešavanja lepila:
približno 2,3 kg RIFIX mase
stresemo v posodo, kjer je 1 liter
čiste vode in pustimo, da zori 3
minute. Nato premešamo vsebino
vedra ročno ali pa z mešalnikom
(pri nizkih obratih) v gosto
pastozno zmes. Lepilo nanesemo
v obliki neprekinjenega pasu na
robovih mavčno kartonskih plošč in
po sredini.
Izolacijske plošče npr. Rigitherm je
potrebno pripraviti za lepljenje
tako, da nanesemo tanko plast
RIFIX lepila na izolacijo (mineralno
volno) na področja pasov lepljenja.
Mase, ki je začela že vezati v
vedru, ne smemo več uporabljati,
tudi ne s pomočjo dodajanja vode.
Prav tako ne smemo več premikati
že postavljenih plošč na stenah, po
tem, ko je lepilo že začelo vezati.
To namreč vodi v bistveno
zmanjšanje sprijetosti mavčno
kartonske plošče s podlago. Ne
mešajte je z drugimi izdelki.
Uporabljajte čisto orodje, vedra in
vodo!

Razmerje
mešanja

ca. 2,3 kg /
1 L vode

Čas
obdelave

ca. 60 min.

Poraba
materiala

ca. 5-6 kg/m²

Razred
odziva na
ogenj

A1

Velikost
pakiranja

25 kg / 40 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 Austria GesmbH
Podružnica Ljubljana
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
Tel : +386(0)1 500 18 10
Fax: +386(0)1 500 18 15
www.rigips.si

EN-Klasifikacija
EN 14496: A1

Notranja

Ročna

cca. 60 min

cca. 5-6 kg/m²

Uporaba

Obdelava

Čas obdelave

Poraba materiala

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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