
11.2.5 HÉZACOLÁS-CLETTELÉS

www.rigip6.lTj ' www.youtube.com/RigipsHungarywww.fb.com/Rigips.Hungary

•LIJ

A hézacoiss a Rigips szárazépítési technológia utolsó 
munkafázÉa amely azonban nagy hatással van az elkészült 
szerkez3te< épületfizikai (statikai, akusztikai, tűzvédelmi) és 
esztétikai aífcbeliség) jellemzőire. A hézagolást +5°C felett 
(fogadó feület, hézagoló anyag és levegő) szabad elvégezni. A 
többrétegC szerkezet minden egyes rétegét hézagolni kell. Az 
alsóbb rétegeknél elengendő a hézagok kitöltése, hézagerősítö 
esik elhalyezase nem szükséges. Csempeburkolatok 
esetében a csempeburkolat alatti felső réteg gipszkarton 
lapokat néeagolni nem kell. A csempeburkolat ragasztásához 
flexibiliscsennperagasztót kell használni, ekkora hézagokat 
is csemae’acasztóval kell kitölteni. Amennyiben már hézagolt 
felületre cs ampeburkolat kerül, úgy az egyenletes tapadás 
érdekéter a csempe felragasztása előtt a teljes felületet Rikombi 
Grund síapozóval le kell kezelni. A Rikombi Grund száradása után 
a felülebe Rikombi Kontakt réteget kell felvinni, amely tapadóhidat 
alkot a Gipszkarton és a csemperagasztó között. Amennyiben 
a késöboi -asználat során a felületet fröccsenő víz érheti, a 
gipszkarto- felületet a csempézés előtt kenhető szigeteléssel kell 
bevonni

Szerkezetek előkészítése
A hézagoló noó felületnek száraznak, szilárdnak, pormentesnek, 
zsirmen esnelG és tisztának kell lennie. A hézagolást csak a 
gipszkarton borítás készre szerelése után szabad megkezdeni. 
A válaszfabk felületének végleges kialakítása előtt a szerkezetek

llpp:
- hézagolás elvégezhető készre kevert ProMix Mega hézagoló anyaggal is. Hézagerősítö szalag használata ebben az esetben is feltétle Tűi szükséges!

szerelését mindét oldalon be kell fejezni.
A Rigips gipszkarton lapok szakszerű rögzítése (csatározása) 
alapkövetelmény. Törekedni kell a zárt hézaggal valc szerelésre, 
az esetleges hézagokat hézagoló anyaggal töltjük ki.

A hézagoló anyag elkészítése
Egy tiszta vizet tartalmazó edényoe fokozatosan (lassan) szórjuk 
bele a por alakú hézagoló anyagot mindaddig, amíg 3 por 
megközelítőleg eléri a víz szintjét. Ezt követően az anyagot 2-3 
percig állni hagyjuk, majd kézi keverövel elkeverjük.
A hézagoló anyag keveröszárral is keverhető, lassú fordulaton és 
rövid ideig, csak az anyag simaságának eléréséig. A túl sűrűre 
kevert hézagoló anyag vízzel hígítható, de ebben az esetben is 
számolni kell a bedolgozhatósági idő lerövidülésével.
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