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Műszaki adatlap
Rimano 0-3
MSZ EN 13279-1
Felhasználási terület:
Tűzvédelmi osztály:
Termékcsoport:

Belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz.0-3 mm vastagságig.
A1
Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok

Kiszerelések:

Jó tapadás. Egyszerű bekeverés. Kitölt és simít. Sima, egyenletes,
repedésmentes felületet érhetünk el. A termék repedés- és zsugorodásmentesen
szárad. Festhető és tapétázható.
1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 12,5 kg; 25 kg

Bekeverési arány:

1 l víz/ 1,2 kg poranyag

Anyagszükséglet:

0,9 kg/m2/mm

Bedolgozhatósági idő:

kb. 45-60 perc

Javasolt felhordási vastagság:

0-3 mm

Nyomószilárdság:

>2,5 N/mm2

Hajlítószilárdság:

>1,0 N/mm2

Páraáteresztés:

µ=10 (szárazon)

Páraáteresztés:

µ= 6 (nedvesen)
A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az alap szilárd
és tiszta legyen. A felületet előzőleg enyhén nedvesítsük be.
A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l vízhez, 1,2 kg gipsz).
Ebbe szórjuk bele a Belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipszet, amíg a felszínen
már csak kevés víz látható. Kb. 5 perc beszívódási idő után krémszerű anyaggá
keverjük, mely a keverés alatt kövér pasztává válik. A glettelőgipsz alapfelülettől
és hőmérséklettől függően 45-60 percig dolgozható be.
Kiváló minőségű gipszbázisú belsőtéri glettelőgipsz és kisebb vakolathibák
kitöltéséhez, simításához falon vagy mennyezeten. Furatok, dűbelek
környezetének glettelésére. Kitűnően alkalmas felületi egyenetlenségek
glettelésére. Csak beltéri helyiségekben használható, ahol a páratartalom normál
mértékű. Betonfelületeken való alkalmazása előtt a felületek Rikombi-Kontakt
alapozóval kezelni kell. Csempeburkolat alá nem alkalmas. Gipszkarton lapok
glettelésére nem javasolt. Erre a célra a Vario és a Super márkanevű
termékeinket használják! Meszelt felületekre nem használható. A termékkel
glettelt felület festhető és tapétázható. Vinil tapéták esetében, kérje ki a tapéta
súlyától függően a tapétagyártó képviselőjének véleményét.
A felhordás és simítás glettvassal egy munkafázisban történik, következő réteg
felhordása csak a teljes száradás után történhet. Dűbel vagy tipli az anyag teljes
szilárdulása után, 24 óra elteltével terhelhető. Jó alapfelület festés és tapétázás
számára. Festéshez minden a kereskedelemben kapható festék alkalmazható,
kivétel a mész és a vízüvegfesték. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta
szerszámokat és edényeket. A megkezdett zsákokat visszazártan tároljuk, és 3
hónapon belül használjuk fel. Az erre vonatkozó előírásokat és szabványokat be
kell tartani. Alkalmazása nem ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetében.
Nedvességtől védett helyen tároljuk.
Legalább 12 hónap, felbontás után 3 hónap.
A papírcsomagolás újrahasznosítható a teljes kiürítés után.

Termék tulajdonságok:

Alapfelület előkészítése:

Bekeverés:
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Hasznos tanácsok:
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