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X.4.4. Vakolatjavítás
Először távolítsuk el a laza, málló vakolatot a falfelületről. Csak az ép, jól tapadó vakolatot hagyjuk 
meg. A kialakult vakolathiányosságot és környékét portalanitsuk egy ecset segítségével, 
majd kezeljük a megfelelő alapozóval (lásd 285-286. oldal).
Ezután a bekevert vakolatot vigyük fel a falra.

A durva vakolás után hagyjuk az anyagot egy kicsit meghúzni, majd simítsuk el a teljes felületen. 
Ha ügyesen dolgoztunk, akkor az új felület a régi vakolatból nem domborodik ki érzékelhetően.
A vakolat megkötése után simítsuk le a falat egy vékonyabb glettanyaggal (Rimano Plus A vagy 
Rimano 0-3), hogy homogén felületet kapjunk.

A csavarok környékét, kisebb lyukakat a Rimano 0-3 segítségével tölthetjük fel. Így egyenletes, 
festésre alkalmas felületet hozhatunk létre. A vakolatok repedéseinek eltüntetéséhez használjunk 
üvegszálas hézagerösitö szalagot, amelyre vékonyan ráglettelve a felület sima, repedésmentes 
lesz. Glettelés után, festés és tapétázás előtt a teljes felület alapozása szükséges Rigips Rikombi 
Grund mélyalapozóval.

A Rigitone álmennyezet! lapok tökéletes illesztése és hézagolása az esztétika és a megfelelő 
műszaki tulajdonságok tekintetében elengedhetetlen. A Rigitone Fix Jolnt-Filler készlet használata 
szavatolja a Rigitone álmennyezeti lapok biztos és kényelmes hézagolását. A lapok éleit közvetlenül 
a beépítés előtt Rikombi Sperre Neutral alapozóval kezeljük. Ezután csavarozzuk fel a bordavázra 
a Rigitone lapokat, az erre a célra gyártott Illesztő elemek segítségével.

Az Illesztő szerszámok feladata a lapok egymástól való távolságának 3,6 mm-es értékre történő 
beállítása. A csavarozás után megkezdhető a táblák közötti hézagok kitöltése a 
Rigitone Fix Joint-Filler Set és Vario hézagoló anyag segítségével.

Amennyiben a perforációs lyukakba hézagoló anyag kerül, azt még frissen el kell távolítani. 
A rendszer akusztikus tulajdonságainak megtartása érdekében a felület festése kizárólag rövid 
szőrű hengerrel történhet. A festék szórással vagy ecsettel történő felhordása nem ajánlott. 
A csiszoláshoz csiszolóvászon Illetve papír helyett használjon csiszoló rácsot! Kevésbé sérti a 
felületet, és gazdaságosabb Is. További részletek a 4. fejezet 176. oldalán.
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