
10/2. TÁBLÁZAT; Rigips gépi vakolatok és szórható glettek

GÉPI VAKOLATOK ÉS SZÓRHATÓ CLETT RAOASZTÓCtPSZBELTÉRI KÉZI GIPSZ ALAPÚ VAKOLATOK ÉS FESTÓGLETTEK

szórható glettÍÁS vékonyvakolatvastagvakolat

tégla, beton, 
porusbetonkP

4 kg/gipszkalon; 0.8 kg/m';i mmKb. 0.95 kg/m''l mm : Kb. 0.9 kg/m'ZIKb. 0.8 kg/m“/1 mm ; Kb. 0.9 kg/m’/l mm ; Kb. 0.85 kg/m’/l mm i Kb. 0.9 kg/m’/lrAGSZÜKSÉGLET

0-3 mm/réteg igény szer nt0-10 mm0-3 mm 0-10 mm3-6 mm

180 perc 45-60 pen:kb. 90 perc 120-150 perc ikb. 120 perc 45-60 perc 60 perc60 perc60 perc

gipszkarton lapokfesték, tapétafesték festék, tapétaJLETKÉPZÉS festék, tapétafesték, tapéta

12 hónap 12 hónap12 hónap 12 hónap 12 hónap12 hónap 12 hónap12 hónap 12 hónap12 hónap

25 kg 25, 4C kg5,12.5, 25 kg 40 kg 30 kgTERELÉS 1,2.5, 5. 25 kg 5, 20 kg5, 20 kg 20 kg5, 25 kg
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kézi és gépi

gépi vakolat 
hütö-fütő 

felületekre

téola, beton, 
porusbeton

tégla, beton, 
porusbeton

HORDÁSI 
TAGSÁG

1.2 kg/m’/1 mm

bekeverve és lég
mentesen lezárva 

akár 3 napig is 
használható

gipszvakolat, 
mész-cement 

vakolat, 
betonfelületek

1 kg/m’/l mm

vastagvakolat nagyszilárdságú
hosszabb bedolgoz- glettelögipsz tapéták 

hatósági idővel alá

gipszkarton, vakolt 
felületek, 

betonfelületek

oldalfalon: 
kb. 10 mm. 

mennyezeten: 
kb. 8 mm

alacsony anyag
szükségletű 
gépi vakolat

simító glett 
gipszkartonra
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SS'
: betonfelületek

ProFinish

Ili

oldalfalon: 
kb. 10 mm 

mennyezeten; 
kb. 8 mm

tégla és betonfe-: 
lüietek. hűtő-fűtő : 

oldalfalak és 
mennyezetek, 
gipszkartonra 
rögzített fűtés

rendszerek
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