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Rigips Rimano 0-3 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIMANO 0-3 

  

Beltéri nagyszilárdságú kézi glettelőgipsz. Portermék. 

 

Tűzvédelmi osztály: 

A1 

Termékcsoport: 

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok 

 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 

Jól tapad, bekeverése egyszerű. Kitölt és simít. Sima, egyenletes, 

repedésmentes felületet biztosít. Repedés- és zsugorodásmentesen 

szárad. Festhető és tapétázható. Kifejezetten ajánlott nehéz vinil és 

vlies tapéták alá. 

Kiszerelés zsákban: 1 kg, 2.5 kg, 5 kg és 25 kg 

Bekeverési arány kb. 1,2 kg/ 1 l víz 

Anyagszükséglet 0,9 kg/m
2
/mm 

Bedolgozhatósági idő  kb. 60 perc 

Javasolt felhordási vastagság 0-3 mm 

Nyomószilárdság ≥ 2,5 N/mm
2
 

Hajlítószilárdság ≥1,0 N/mm
2
 

Páraáteresztés µ= 10 (szárazon) µ= 6 (nedvesen) 

Alapfelület, melyen a termék 

alkalmazható 
Gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelületek 

Felhasználási terület 

Kisebb vakolathibák kitöltéséhez, simításához falon vagy 

mennyezeten. Furatok, dübelek környezetének glettelésére. Kitűnően 

alkalmas felületi egyenetlenségek glettelésére. Csak beltéri 

helyiségekben használható, ahol a páratartalom normál mértékű. 

Csempeburkolat alá nem alkalmas. Gipszkarton lapok hézagolására és 

glettelésére nem alkalmas. Erre a célra hézagoló anyagainkat ajánljuk. 

Meszelt felületekre nem használható. A termékkel glettelt felület 

festhető és tapétázható. Vinil tapéták esetében kérje ki a tapéta 

súlyától függően a tapétagyártó képviselőjének véleményét. 

Alapfelület előkészítése 

A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az 

alap szilárd és tiszta legyen. A termék használata előtt Rikombi Grund 

mélyalapozó felhordása szükséges. 

Bekeverés 

A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l vízhez, 1.2 kg 

gipsz). Ebbe szórjuk bele a Rimano 0-3 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. 

Bedolgozási feltételek 

A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 

fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell 

lennie.  
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Rigips Rimano 0-3 

Hasznos tanácsok 

A felhordás és simítás glettvassal egy munkafázisban történik, 

következő réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. 

Dübel 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. Alkalmazása nem ajánlott 5 °C alatti 

hőmérséklet esetében. 

Tárolási információ 
Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között tároljuk. Fagyástól 

óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni. 

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

  

 


