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Termék tulajdonságok: Extra fehérség, tökéletes felületfestéshez, ami gazdaságos festékfelhasználást 

tesz lehetővé. Jó tapadás. Repedés- és zsugorodásmentes felület. 
Könnyű és egyszerű bekeverés. Festhető. Széleskörű felhasználhatóság.  
Gipszbázisú felületkiegyenlítő portermék beltéri felhasználásra. 

 
Összetétel: 

Gyárilag előállított, finom szemcsés száraz gipszkeverék kötés- és tapadásjavító 
adalékokkal. 

Kiszerelések 5 kg; 12,5 kg; 25 kg 
Bekeverési arány 1 liter víz/ 1/2 kg gipsz 
Anyagszükséglet 0,95 kg/m2/mm 
Bedolgozhatósági idő kb. 60-90 perc 
Javasolt felhordási vastagság 0-10 mm, alapfelülettől függően 
Alapfelület előkészítése: A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, valamint a port és bármi 

egyéb szennyeződést távolítsuk el, hogy az alapfelület tiszta és szilárd legyen. 
Anyagfelhasználás előtt a felületet enyhén nedvesítsük be. A betonfelületen való 
felhasználás előtt Rikombi-Kontakt kötőhíd alkalmazása javasolt. 

Bekeverés: A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 rész vízhez 2 rész gipszpor 
keverék). Javasoljuk, hogy a poranyagot már a zsákban előzetesen lazítsuk fel 
kézzel. A vízbe szórjuk bele lassan és egyenletesen a megfelelő mennyiségű 
Rimano Plus terméket, amíg a felszínen csak kevés víz látható. Kb. 5 perc 
beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral csomómentes, krémes pasztává 
keverjük. A képlékenység változtatható vízmennyiség hozzáadásával. A keverés 
befejezése után már ne adjunk hozzá gipszkeveréket vagy más idegen anyagot. 
Ne keverjünk be több anyagot, mint ami 1,5 órán belül felhasználható. 1 kg 
Rimano Plus A bekeverésével 1,5 kg felhasználásra kész felületkiegyenlítő 
masszát kapunk. 
 

Hasznos tanácsok: Dübel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra  
elteltével terhelhető.  
A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket.  
Az erre vonatkozó előírásokat és szabványokat be kell tartani.  
Alkalmazása ne ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetén.   
A papírcsomagolás újrahasznosítható a teljes kiürítés után. 

Jellemző tulajdonságok: Extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő. 
Felhasználási terület: Gipszbázisú felületkiegyenlítő portermék 

beltéri felhasználásra. 
Tűzvédelmi osztály: A1 
Páradiffúziós ellenállási szám μ= 6 (nedvesen); μ= 10 (szárazon) 
Termékcsoport: Gipsz kötőanyagok és vakolóhabarcsok 



 

Felületképzés Kiváló alapfelület festés és tapétázás számára.  
Festeni vizes hígítású (diszperziós) festékkel javasoljuk, amely páraáteresztő.  
Nem felelnek meg az ásványi alapú festékek (mész, vízüveg, szilikát). Szilikátos 
diszperziós festékek csak akkor alkalmazhatók, ha gyártójuk garantálja azok 
megfelelőségét gipsz alapú lapokhoz, és alkalmazásukhoz pontos utasításokat 
közöl. Amennyiben ezeknek a festékeknek egyéb tulajdonsággal is rendelkezniük 
kell (pl.: lemosható festék), ezeket a gyártónak is garantálnia kell.  
Figyelje és kövesse a festék- és tapétaragasztó gyártók és forgalmazók használati 
utasításait. 
Csempeburkolat alá nem alkalmas. 
 

Tárolási információ: Fedett, nedvességtől védett helyen tároljuk. 
A megkezdett zsákokat visszazártan tároljuk és 3 hónapon belül használjuk fel. 

Szavatossági idő: Gyártástól számított 12 hónap, bontatlan zsákban. 
 
 
 
  


