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X.4 FELÚJÍTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁLATOK 
RIGIPS VAKOLATOKKAL ÉS CLETTEKKEL

X.4.1. Gépészeti felújítást követő utómunkálatok
Villanyszerelés, vízvezetékek és fűtéscsövek szerelése, illetve radiátorcsere utáni utómunkála
tokhoz a Rimano 6-30 gipszes vakolat ajánlott. Az anyaggal a felület készre vakolható.
A gipszes vakolat, mint durva szemcséjű gipszes vastagvakolat alkalmas új és régi lakóépületek, 
középületek, ipari objektumok belső beton és stabil falazott szerkezeteinek vakolására.
Az ablakok és ajtók körüli falsikok javításához (pl.: csere után) Rimano 3-6 vagy Rimano 6-30 
kézi vakolatot használjunk. Az élekre pontszerűen felhordott gipszes vakolatba helyezzünk 
élvédö profilt, vizmértékkel pontosítsuk a helyét. Száradás után vigyük fel a gipszes vakolatot, 
dolgozzuk el, majd rövid száradás után nedves szivacs segítségével töröljük át a felületet.

felújítása
Első lépésként kezdjük a felület megkaparásával vagy lekaparásával (függ a felület állapotától). 
Ezt kővetően használjunk méiyalapozót (Rikombi Grundot), majd száradás után hordjuk fel a 
felületre a Rimano 3-6 gipszes vékonyvakolatot (javasolt a teljes felület glettelése 1-2 rétegben). 
A falfelület sokszor egyenetlen marad, ennek eltüntetéséhez csiszoljuk át a glettelt felületet.
A csiszoláshoz érdemes csiszoló hálót vagy vásznat használni. A felületet ismételten lealapozzuk 
Rikombi Grund mélyalapozóval. Száradás után a felület festhetö/tapétázható.

X.4.3. Repedések, felületi hibák kitöltése
Mielőtt hozzáfognánk a vakolatjavításhoz a régi, repedezett vakolatot távolítsuk el és a felületet 
portalanitsuk. Mindig a nagyobb mélyedések, repedések javításával kezdjük a munkát.
A repedéseket kb. fél cm mélyen kaparjuk ki. Érdemes megnedvesiteni a javítandó 
mélyedéseket, mert így jobban megtapad majd benne a glettanyag. Az anyag száradás közben 
összezsugorodik, így nem baj, ha felesleg marad, száradás után a javított mélyedések tetejét el 
tudjuk simítani.
Érdemes több rétegben glettelni és üvegszálas erősítést használni. Kisebb vakolathibák 
kitöltéséhez, simításhoz falon vagy mennyezeten a Rimano 0-3 nagyszilárdságú glettelögipszet 
ajánljuk. Egyenetlenségek kitöltését, furatok, dübelek környezetének javítását végezhetjük vele.
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