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előző megoldás tudatosan választja el a gipszke 7ont és más 
idegen (fa, beton stb.) szerkezetet, így nem jön létre reoedés, és 
a vakolat sem áztatja el a gipszkartont.
Akb. 0,1 mm vastag ragasztószalag okozta hézagot festhető, 
tartósan elasztikus akril tömítőanyaggal célszerű elrátérni, ha 
szükséges.

Külső sarkok hézagolása
A külső falsarkokat, pl. az ablaknyílás melletti sarko-rat. 
kifejezetten gipszkartonra kifejlesztett élvécövel erős tjük meg, 
hogy a felület tartós és ütésálló legyen (lásd: 70-71. alc-alon).

Az ALUX élvédö alumínium csíkkal erősített élvédö szalag, amely 
pozitív és negatív sarkok élképzésére egyaránt alksIiriES.
Előnye, hogy hegyes- és tompaszögek kialakítását s Idnetövé 
teszi.
ALUX vagy alumínium élvédö (25 x 25 mmj használta esetén az 
élvédőt egy réteg hézagoló anyagba helyezzük, elsiníiuk, 
és a kinyomódott hézagoló anyagot eltávolítjuk.
Az első réteg kötését követően újabb hézagoló anyac réteget 
viszünk fel, és síkban elhúzzuk.
Az élvédö kapcsozással történő rögzítése tilos, meri a kapocs a 
hézagoló anyag felvitelekor korrodálódik, és a rozseb a hézagoló 
anyagon, később a felületsimításon átüt.

Csavarfejek g lettelése
A csavarfejeket két lépcsőben hézagoló anyaggal gledeíjük.

Csiszolás
Ezt a műveletet speciális kézi csiszolórács segítségei el tudjuk 
hatékonyan elvégezni. A csiszolás során figyeljünk arta, hogy ne 
sértsük meg sem a hézagerösítö szalagot, sem az egynáshoz 
csatlakozó gipszkarton lapok kartonbevonatát.

LLI 
LL

LLl 
a 
LXl 
N 
t/i 
tn 
O z 
'<
<

'UJ

UJ c
=O

(/) 
'LU

LU

UJ 
> z 

'LU

Irányított repedés kialakítása
Ha a Rigips válaszfal vakolt felülethez csatlakozik, a gipszkarton 
lapok felcsavarozása előtt a vakolatra kb. 5 cm széles öntapadó 
ragasztószdagot (műanyag ragasztószalag vagy papír 
festöszalag) kell ragasztani a CW-profil mentén. A gipszkarton 
lapok felese yarozása és hézagolása (felületi glettelése) után a 
kiálló ragasEtcszalagot el kell távolítani.

Belső sa'kok kitöltése
Belső sarlók a Rigips válaszfalak vagy a Rigips válaszfal és egyéb 
szerkezetex találkozásánál alakulnak ki.

Amennyib-31 Rigips gipszkarton válaszfalak találkoznak, úgy 
a sarkot normál hézagolással, középen meghajlított papír 
hézagerösízö csík felhasználásával lehet kialakítani.

Azonos aryagú, de eltérő funkciójú épületszerkezeteket (pl. fal és 
szárazvakda; vagy fal és álmennyezet) azonban el kell választani 
ugyanúgy, mint a gipszkarton és az eltérő anyagú szerkezeteket 
akár azonos, akár eltérő a szerkezeti funkciójuk.
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