
A RIGIPS rendszer legszükségesebb tartozékai 

Rigips_épitő lemezRB 

vig 	standard hos s:dard széL 

mm: 	cm cm 

1 	9,5 	200,275 120 
12,5, 	200,250, 120 

275,300 

súly: 	9,5 	«a. 8,3 	kg/m i 

12,5 	(CO. 10,7 	kg/m i 

uiiiiii 	A hótoldoli bélye9 '5 liék szin ű . 

Rigips impregnált 
építőlemez RBI 

vrg 	sic9dC'd liosz 	standard szél 

mm: 	cm 	 cm 

12,51200,275 	1 	120 

súly: 	12,5 cm. 12,2 kg/mi 

A karton z őld szinli. 

A hátoldali bélyegz ő  kék szinű  

Rigips tűzgátló 
épitőlemez RF 

vig standard hossz 	stcíídmd szél. 

mml cm cm 

12,51 200, 120 
275, 

15,0 	UL, 170 

súly: 	12,5 	mc. 	11,0 k g/m i 

15,0 	cca. 	13,3 kg/mi 

A  liatoldat :éljo ' 	iros szin. 

Rigips tüzgátló 
impregnált 
építőlemez RFI 

standard hossz 	standard széf. 

ír 	m 	 cm 

12,5 m= 120 

súly: 	12,5 cco. 12,2 kg/m i 

A karton zöld szinü 

A hótoldali bélyegz ő  piros szin ű  

RI-KOMBI 
alapozó 
RIps lapok és et őseil 
nedvszivó feketek dapo 

2SOZ. Azozondó 
felietnek Iisztónri, 
száraznok, pormentesnek 
kel lemie. 
Migszúkségfet: lOOg/m'. 
A fetCeI szívóhoiósÓtól 

- függően vfzzel fitható 
1,21,5 izyban, oldó- 

J szemienles. 
-Száradi idő : 24 óia. 
Tórolás: sz(raz, hideg. 
fogymentes helyen. 
Csomagolás: 15 kg-os 
edényben. 
Szavatossóg: 
A gyiósiól számflott 
3 

Rigips Vario glettel őgipsz 
Flézagev ősitő  csldiol ellátott ős azzal neir r-
rendelkez ő  kaxsoiatok hézogolósáioz. 
Felhasználás: Az igények mártékt ől 	 - 
Függően, tiszta vődCebe kb. 22 ,5 11 vízbe 	I 	I 
izóruk oz 5kg hézagológipszei. 
Ai asrjogot kézzel vagy géppel egyen 	 ciitel 
leteseri áike'zevjÜk. 	 „ ario 
A megkeverl anyag kb, 30 perren  
kereszlül bedálgozhal ő . 
Csomagolás: 5 kg-os zsákban. 
Szavaiossóg: A gyárióstól számított 3 

Rigips 
\ 

CI4fl4. 
ragasztógipsz 

R igips 
Rigips gipszkarton ás kasirozon 
gipszkailon lapok felragasztósó- 
hoz, szárnzvákolotként. 

Binder 
Felhasználás: A zsák hitálniál 
kb. 21 ler vízbe szórrik, 5  pef- 
(ig átiri haguk, majd kever ő- 

átkeverfük. géppel egyeritetesen 

\ ‚I 
A megkeveri anyag kb. 45 
penen keresztül bedolgozhaló. 

- A ragasztott felületnek tisztó- 

nak, száraznak, por 

Rigips Super hézagoló gipsz 
A hézogerösir ő  csikkol ellátott  
tok elő  és uidoézogo- lósóboz. 
Felhasználás: az igények méri ókétál - T 
függően, tszio vödörbe kb 2,5 	vízbe 

az Skg hezagol őgszet. 3 pet( Füller 
vorakozc 	utoc 	z 	ivogot kezzál vagy 

ppel egyeáletesen órkeverjr]k. A meg 
keveri anyag kb. 30 percen keresztie I 
bedolgozható. 
Csomagolás: 5kg-os zsákban. 
Szavatossóg: A gyárrásiál számított 3 ha 

Biztonsági alapozó 
KIegyenti a kihézogoh RIGIPS 
gszkmion felületet neszívó 
haióát, festés, tapérózós, hideg-
biwkolas elő tt. Az álapozandó 

omi 	 !r' 
Anyogsrűkséet: 250 g/m. 

• 	Tárolás: hideg, fagiiientes helyen. 
Csomagolás: 3 kg-os edényben. 	\/ 	: 
Szov.: Agyártóstól számított 3 h ő .  

I meniesnek keü teome. 
Erősen nedvszívó felület 
esetén RI Kombontákt 
alapozós szükséges. 
Csomagolás: 40 kg-os 
zsókan. 
Szavotossóg: A gyártás-1 
r ől számított3hónap. 

Rigips hézagerősítő  
csík 
Üvegszólból 25 m tekemsber, vcgy 
különleges 
papiiból ‚7 
23/75/ 
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Rigips falprofilok 

13W profilok 

75 	15 
u'. :30 1OL' 

Sr.nlorrf íoss? :-. 

Csatlakozó szivacscsík 

Eyilííc.': 	q'.. éiJJiHijiu'L;;nj 

az UW p1013cklíoz illesztI reteir 
Eoyoldolon orirzauna sz3síeq 
50, / 5,100 rím 

JU Ti  

CW profilok 

'_•_ 	t ö 
V 

0,6 mm vtg. 
‚uh 

50 	:J 	íí 350» 
Ij 	/ 5 	SU 	vii j 7j 	3iji 

.so roo 
50 	CO3'50 	írr iíO) 353 	0C iii 

Rigips gyorscsavarok 

3,0 	n;r 25 35 
12,5 	rari 25 35 
15,0 mm 25 35 
2xl 2,5 mm 35 5 
20.0 mai 	35 

3 -, 

Rigips 
mennyezeti 
profil  CD profil 
60v?1 mm 	7' 
ii0rgOflVL3tt 

océllerriez, 
vtg 0,60 mm  

Alumínium élvédősin 
'.: 

?5 iii 

Állítható heveder 

CD ro[ihoz 
es échez 	S !_.2., 

h 	v' 
illeszkedoen (m) 

h - 30, 60 
vagy 90 mm 


