A kezelendő felület vizsgálata és
előkészítése:

Rigips műszaki tanácsadás

 vizuálisan ellenőrizzük a megmunkálandó alapot
 „tenyérpróba” – végig simítjuk a felületet, hogy
megállapítsuk, hogy az alap nem fagyott, poros
vagy málló

 a gipszvakolatok és simítóanyagok felvitele előtt
a nem megfelelő felületeket ki kell javítani , pl.
leverni, leoldani, vagy letörölni.

Telefon: +36 1 296 0534
E-mail: rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

 a poros felületeket nedves ecset segítségével
tisztíthatjuk meg

 spaklival vagy drótkefével távolítsuk el az esetleges
egyenetlenségeket, málladozó területeket
Az extrém nedvszívó felületeket (pl. pórusbeton,
gipszkarton) előzőleg Rikombi Grund alapozóval
kezeljük le. Az alapozó csökkenti és kiegyenlíti a felület
nedvszívó képességét, ezért fontos használata. A felületek alapozását általában festőhengerrel, esetleg
ecsettel vagy szórással végezzük.
Tükörsima felületek esetén (pl. monolit betonszerkezetek, polisztirol elemek és idomcsövek) Rigips Rikombi
Kontakt alapozóval kezeljük annak érdekében, hogy a
vakolat megtapadjon az alapfelülethez!

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
Központ: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
Telefon: +36 1 296 0500
Fax: +36 1 295 0662
www.rigips.hu

Lájkolja a Rigips közösségi oldalát,
kövessen minket a Facebookon!
facebook.com/Rigips.Hungary

Rigips alapozók
Univerzális mélyalapozók, tapadásfokozók

A TARTÓSSÁGRA ALAPOZZUNK!

Miért használjunk alapozót?

Rikombi Kontakt

Rikombi Grund

Speciális kötőhíd gipszes vakolat és szárazvakolat alá

Univerzális mélyalapozó, tapadásfokozó

Feldolgozásra kész, halványrózsaszín, egykomponensű,
szemcsés alapozó/tapadásfokozó.

Feldolgozásra kész, fehér, egykomponensű univerzális
alapozó, tapadásfokozó.

Belső felületképzések tartósságának érdekében alapozzunk! A megfelelő alapozót a fogadó felület minősége
alapján választjuk ki.
Alapozó réteg felvitele szükséges a fogadófelületre
vakolás előtt, valamint a vakolt felületre festés alá.

Alapozó használatának előnyei:
 biztosítja a glettanyag megfelelő tapadását
 elősegíti a szárazvakolat tartós és biztos tapadását
 homogén fogadófelületet biztosít a festés számára
 jobb tapadást biztosít a festék számára
 megakadályozza a festés foltosodását
Ha festést tervez, és tökéletes eredményt szeretne elérni,
akkor elengedhetetlen az alapozó használata.

Fontos!
Az alapfelület legyen tiszta, fagymentes, száraz, szilárd,
teherbíró, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint
mentes az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír). Az alapozót
használat előtt alaposan fel kell keverni saját vödrében,
hígítás nélkül. Használat során is gyakran keverjük meg az
anyagot, így megakadályozhatjuk a diszperzió durvább
szemcséinek leülepedését. A teljes felületen egyenletesen
hordjuk fel az anyagokat! Használjunk teddy- vagy lakkhengert, esetleg ecsetet.
A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsuk
meg!

Kiszerelések:

1 kg, 5 kg, 15 kg

Kiszerelések:

1 kg, 5 kg, 15 kg

Anyagszükséglet:

kb. 0,2-0,3 kg/m2

Anyagszükséglet:

kb. 0,15-0,25 kg/m2

Szín:

halványrózsaszín

Szín:

fehér

Tárolás:

hűvös, fagymentes helyen

Tárolás:

hűvös, fagymentes helyen

Eltarthatóság:

6 hónap

Eltarthatóság:

6 hónap

Fogadófelület:

Fogadófelület:

 beton
 monolit betonszerkezetek
 polisztirol elemek és idomcsövek
 egyéb nem nedvszívó tükörsima felületek

 pórusbeton
 gipszkarton
 minden extrém nedvszívó felület
 gipszvakolat

Alapozóra felvihető rétegek:

Alapozóra felvihető rétegek:

 szárazvakolat ragasztógipsszel
 vakolatok, gipszes vakolatok

 glettek
 festékek

A Rikombi Kontakt növeli a Rigips gipszes vakolatok és
szárazvakolatok tapadását a fogadófelülethez. Egyenletes tapadószilárdságot biztosít.

A Rikombi Grund alkalmazható alapfelületek előkészítésére, pórustömítésre, felület nedvszívóképességének
csökkentésére/kiegyenlítésére, portalanításra. Használata festés, glettelés előtt ajánlott.

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével! Az oldalról további termékadatlapokat és
teljesítménynyilatkozatokat tölthet le. Ehhez szükséges, hogy készüléke rendelkezzen a megfelelő
QR-kód olvasó szoftverrel.

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével! Az oldalról további termékadatlapokat és
teljesítménynyilatkozatokat tölthet le. Ehhez szükséges, hogy készüléke rendelkezzen a megfelelő
QR-kód olvasó szoftverrel.

ELŐZZÜK MEG A PROBLÉMÁT, HASZNÁLJUNK RIGIPS ALAPOZÓT MINDEN ESETBEN!

