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Műszaki adatlap 
 
 
Rifix 
MSZ EN 14496 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jellemző tulajdonságok: Rigips gipszkartonlapok praktikus és gyors 

felragasztásához falra, szárazvakolatként. 
 

Tűzvédelmi osztály: A1 
Termékcsoport: Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt 

panelekhez és gipszkarton lemezekhez. 
 
 
Termék tulajdonságok: A speciális Rifix ragasztógipsz egy por alakú készítmény, 

mely gipszkarton és gipszrost lapok függőleges 
építőszerkezetekre történő felragasztására szolgál.  
A ragasztógipszet felhasználás előtt a csomagoláson 
található utasításnak megfelelően vízzel kell elkeverni. 
Teljes száradási idő: min. 24 óra. 
 

Alkalmazási terület: A Rigips és Rigitherm szigetelőanyaggal kasírozott lapok 
szárazvakolatként való felragasztásához, beleértve a 
szálas szigetelőanyaggal épített előtétfalat is.  
 

Kiszerelések: 25 kg; 40 kg 
Anyagszükséglet 4 kg/m2/mm 
Bedolgozhatósági idő kb. 45-60 perc  
Alapfelület előkészítése: Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodásmentesnek, 

felszálló nedvességtől és fagyástól védetnek kell lennie. 
Erősen nedvszívó alapfelületeknél, illetve 
betonszerkezeteknél csak Rikombi-Kontakt kötőhíddal 
alkalmazható.  
Vakolatra és még ki nem száradt beton alapfelületre 
felhordani tilos!  

Bekeverés: Tiszta edénybe, adalékanyag hozzáadása nélkül tiszta 
vizet kell önteni. A 25 kg-os Ragasztógipsz T-t kb. 11 liter 
vízbe kell fokozatosan beleszórni, majd addig keverjük, 
míg paszta állagú lesz. Célszerű keverőgéppel keverni az 
anyagot. Vízzel higítható. Utólagosan a keverékbe szórt 
anyag csomóképződéshez vezet. A bekevert anyag kb. 60 
percig bedolgozható. 
 



 

Felhasználási terület: Száraz helyen tárolandó. 

Hasznos tanácsok: + 5 °C fok levegő vagy felületi hőmérséklet alatt ne 
használjuk az anyagot! 

Tárolási információ: A megkezdett zsákokat visszazártan tároljuk és 3 hónapon 
belül használjuk fel! 

Szavatossági idő: Gyártástól számított legalább 12 hónap, felbontás után 3 
hónap. 
 

Biztonsági előírások:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

R36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a 
légutakat.  
S2 – Gyermek kezébe nem kerülhet. 
S22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni. 
S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe 
jutást. 
S26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és 
orvoshoz kell fordulni. 
S38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket 
kell használni. 
S37/39 – Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell 
viselni. 

 
 
 
 
 
 
  


