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Clima Top

j Rigitone ClimafitRigips Climafit

Rigitone Climafit lapok hézagolása Vario hézagoló anyaggal
A hézagolást a Rigitone lapokéval megegyezően, Vario hézagtöltö 
anyaggal kell elvégezni (Lásd. 176. oldalon).

A csavarfejeket vékonyan át kell glettelni, ügyelve, hogy a perforá
ciókba ne kerüljön hézagoló anyag.

Szerkezetek dilatációja
Alábbi esetekben szükséges (Részletesen lásd 78. oldal 2. fejezet
11.2.7 pont alatt):

Felületkezelés
A Climafit lapok festése előtt rövidszőrű festöhengerrel egy alapozó 
réteget kell felvinni, amely a felület egyenletes nedvszívó Képessé
gét biztosítja. A festést szintén kizárólag rövidszőrű ecsettel szabad 
végezni. Műanyag bázisú, diszperziós festékeket ajánlunk.
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Típus

A2-s1,d0 
(MSZEN 13501-1)

Tömör
10 mm
0,25

1250 X 2000 mm
Vario

kb. lOkg/m’

A2-s1,d0 
(MSZEN 13501-1) 

Perforált 
10 mm 
0,52 

méretek 30-33 oldalon 
4 derékszögű él 
kb. 6,5-8 kg/m’ 

6/18,8/18,12/250, 
8-15-20 Super, 8/180

A2-s1,d0 
IMSZEN 13501-1)

Tömör 
10 mm 
0,52 

1250 X 2000 mm 
Vario 

kb. 8 kg/m^

a) az épület teherhordó szerkezetében lévő dilatációs hézagoknál 
ugyanolyan dilatációt kell biztosítani, amilyet
az épület teherhordó szerkezetében lévő dilatáció igényel

b) a Rigips szerkezetek felületi, esetleg hosszanti határértékeinek 
túllépésénél

• egyenes szerkezet dilatációs szakaszának maximális hossza 
7,5 m;

• a szerkezet dilatációs mezőjének maximális területe 50 m^; 
Ezekben az esetekben nem várhatók a dilatációs szakaszok jelentős 
eltolódásai. Dilatációs hézag kialakításakor mind a vázszerkezet, mind 
a lapborítás megszakítása szükséges. Továbbá dilatációt kell kialakíta
ni az olyan helyeken, ahol az álmennyezet síkja vagy alakja megválto
zik (jelentős magasságbeli változások, alaprajzi változások).
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A Climafit lapok összetétele technikai újítás és világszabadalom. 
Lényege, hogy a gipszmagban exoandált grafit is található, amely a 
lapok tömegét csökkenti, ugyanakkor hővezető képességét jelentősen 
megnöveli (>0,52 W/mK). Ezen lapok használatával a hűtőteljesítmény 
35%-kal javulhat.
A lapokhoz speciális csavar tartozik: Climafit fehér csavar 3,5x23.
A Rigips Clima Top és Rigips Climafit lapok hézagolása a gipszkarton 
lapok hézagolásával megegyező technológiával történik (52. o.).
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