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2. A Glasroc H Óceán felületek hézagolása

AGIasroc H szerkezet és egyéb épületszerkezetek között 5 mm rést hagyunk, amely Vario H hézagolc anyaggal kitölthető. Száradása 
uiár a -’elületre üvegszálas hézagerösitö szalag, majd Vario H simítás kerül. A falsarkot gombaölö szili-ónnal kell lezárni. Az olyan 
pozitív éleket, amelyekre kerámia burkolat nem kerül, alumínium élvédövel kell megerősíteni. Szerves anyagot (pl. papírt) tartaimazó 
étvácE (például AquaBead) nem használható. Száradás után a felületek finoman megcsiszolhatók, ügydve, hogy a Glasroc H Óceán 
felülete vagy az üvegszálas hézagerösitö szalag ne sérüljön.

1. A profilváz és a Glasroc H Óceán építőlemez szerelése
Amejfelelö típusú és horganyzású (Z275) Rigiprofil elemekből a tartóváz az általános gipszkarton szeifcezetekkel azonos módon 
készül. CW-profilok maximális távolsága 625 mm. A Glasroc H Óceán építőlemezek profilvázhoz törtére csavarozása Rigips Hydro 
csavarokkal törénik. A megengedett legnagyobb csavartávolság függőleges szerkezeteken 250 mm (k Jsö sarkoknál 200 mm), 
VÍZ3Z n:es és ferde szerkezeteknél 170 mm.
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Csempézés
A Glasroc H Óceán színoldala csempeburkolat fogadására alkalmas alapozóréteggel van ellátva, így a kerámiaburkolat felragasztása 
eBl alapozás nem szükséges. 2x1 réteg Glasroc H Óceán borítással készülő válaszfal esetér a csempaburkolat miatt nem szükséges 
a pro'iíváz sűrítése, ha azt a válaszfal magassága egyébként nem követeli meg. A megengedett legnacs-obb profiltávolság 600 mm. 
Azil'/an esetben megengedett legnagyobb csempeméret 300x300 mm, és a csempeburkolat tömege rém haladhatja meg a 30 kg/mM. 
Kerámiaburkolat esetén a hézagolást és a csavarfejek gletteiését flexibilis csemperagasztóval végezzük (ol. Weber.forfiex).
A csempeburkolat rugalmas fugázó anyaggal (pl. Weber.color comfort) fugázható. A sarkokat és az eseí eges átvezetéseket 
penészgátió, tartósan rugalmas tömítőanyaggal (pl. Weber.color Silicon) kell kitölteni. Fröccsenő vízzel érintkező felületeknél a 
csemoeburkolat alatt vízszigetelő bevonatot (pl. Akryzoi Weber) kell alkalmazni. A függőleges és vizszin es éleket és falsarkokat vízálló 
szalaggal (pl, Weber.BE tömítö szalag 14) kell lezárni.

3. Fe űletképzés

vK Festés
Teles felületi simítás (póruszárás) ajánlott Vario H anyaggal, legfeljebb 1 mm vastagságban. Ha a felüfettel szemben különleges 
követelményeket nem támasztanak (a Q2 felület megfelelő), akkor festés előtt a felületet le kell alapozrl
Sötét színű festés vagy súrló fény esetén javasolt a felület Q4 minőségű glettelése, szintén a Vario H használandó legfeljebb 3 mm 
rétegvastagságban. Végső bevonatként alkalmas minden, a nedves helyiségekbe ajánlott, vizbázisú diszperziós festék.
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