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Rigips® гипсови продукти за шпакловане на стени и тавани
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Продуктите Rigips® са синоним на високо качество и съответстват на
всички продуктови стандарти.
Съответствието на продуктите и контролът на качеството се
гарантира от множество изпитания, както от нашата вътрешна
лаборатория, така и от независими оторизирани лаборатории.
Всички продукти Rigips® са съвместими помежду си.
Съдържащата се в този каталог информация е базирана на
лабораторни изпитания и реално изпълнени обекти само с продукти
Rigips® и не може да бъде използвана като оценка на съвместимостта
им с такива на други доставчици. В тази връзка ние не носим
отговорност в случаите на използване на продуктите Rigips® в
комбинация с материали на други производители.
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Въведение
Гипсът в строителството през вековете
Гипсът е широко използван като строителен материал и за изработка на
декоративни елементи от най-дълбока древност – около 9000 г. пр. Хр.
Първите известни археологически обекти, в които е използван гипс като
строителен материал, са подземните фрески в неолитния град Catal – Hoyuk
в Азия, който е бил в разцвета си около 7000 пр. Хр. От същия период
датират и редица археологически обекти в Израел, в които са открити
гипсови замазки.
По времето на фараоните в древен Египет гипсът е използван като
свързващо вещество при изграждането на едно от седемте чудеса на света
– Хеопсовата пирамида (3000 г. пр. Хр.)

Приложение на гипсовите продукти
Гипсовите мазилки и шпакловки, фугопълнители, лепила и т.н. се използват за изравняване и заглаждане на повърхности
в помещенията. Обикновено изравняването и заглаждането на повърхностите се осъществява в две отделни работни
операции.
Гипсовите мазилки и шпакловки имат важна естетическа функция, тъй като равните и гладки стени и тавани са от
голямо значение за красивия вид на помещенията. Също така гипсовите повърхности осигуряват отлична основа за
последващи декоративни покрития, като например боя, тапети и др. Гипсовите продукти допринасят и за подобряване на
пожарозащитата, топло- и звукоизолацията на помещенията.
Гипсовите продукти запазват качествата си завинаги, техният експлоатационен цикъл е колкото този на самата
сграда.

Предимства на гипсовите мазилки и шпакловки в сравнение
с алтернативните продукти на циментова основа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не стареят (техният жизнен цикъл е равен на този на сградата)
Не се напукват в следствие свиване на материала
Не изискват технологично време за съхнене – материалът е в стабилно състояние още след
полагането и изсъхва много по-бързо
Полага се много по-бързо и лесно
Много по-малка фира
По-малко замърсяване на работния обект – не изискват добавяне на пясък и смесване на място
Екологично чисто производство – по-малки въглеродни емисии при производството
Подобрен топлинен комфорт на помещенията
Безвреден за работниците (без опасност от увреждания при контакт с кожата)
По-малко тегло

Забележка: Информацията, съдържаща се в този каталог засяга единствено здравината на
повърхностите, но не и приноса на гипсовите мазилки и шпакловки към физико-механичната
здравина на носещи конструктивни елементи (например стени и тавани).
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Системи Rimano® за шпакловка на вътрешни повърхности

Ново строителство – машинно полагане
Rimano® UNI

Rimano® TOP

Лека гипсова мазилка, предназначена за бързо
измазване на големи повърхности чрез машинно
полагане

Супер фина бяла гипсова шпакловка,
предназначена за шпакловка на предварително
изравенни повърхности

Предимства:

1. МАЗИЛКА

Отлична гладкост
Нисък разход – 8 kg/m2/1
cm
Еднослоен продукт,
заменящ традиционна
циментова мазилка на 3
слоя

5-40 mm

120 min.
Темпeратура на
полагане

Време за работа

Идеално гладки
повърхности със снежно
бял цвят

2. ШПАКЛОВКА

Еднослойно полагане –
по-нисък разход за труд,
икономия на материал

Предимства:

Лесно полагане, лесно
шлайфаен при нужда
Отлична основа за боя
Дълго време за работа –
100 минути

0-1 mm

m2/ 10 mm

110 min.

cca 8 kg
За вътрешно
приложение

Дебелина на
полагане

Разход

Темпeратура на
полагане

Време за работа

cca 0,9 kg
За вътрешно
приложение

Дебелина на
полагане

Rimano® UNI машинна
мазилка, дебелина
5-40 mm
Rimano® TOP финна
шпакловка, дебелина
до 1 mm

Тухла / газобетон
(YTONG) / бетон*

Тухла / газобетон
(YTONG) / бетон*

Rimano® UNI
машинна мазилка,
дебелина 5-40 mm

Rimano® TOP
финна шпакловка,
дебелина до 1 mm

* Основата следва да бъде предварително грундирана с подходящ грунд в зависимост от гладкостта и попиваемостта
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m2/ 1 mm

Разход

Предимства
Кратки срокове за цялостно завършване на повърхностите: до 50% по-бързо в
сравнение с машинна мазилка на циментова основа.
Намалени разходи за труд: Лесно полагане, до 60% по-малко усилие в сравнение с
циментовите мазилки.
По-ниска цена: До 50% по-ниски разходи за транспортиране и пренасяне, включително в
сградата
Бързо съхнене: Гипсовите продукти се втвърдяват в резултат от химическото свързване
на гипса с водата и не изискват технологично време за съхнене, което значително
намалява времето до боядисването.
Отлична продуктова съвместимост – машинната мазилка Rimano® UNI е лесна за полагане
и осигурява равни повърхности с много добра гладкост. Фината шпакловка Rimano® Top
може да се използва за постигане на идеална гладкост и предбояджийска подготовка на
повърхностите.

Необходими инструменти
Електрическа
бъркалка

Машина за гипсови
мазилки

Шпакла

Маламашка

Нож за
заглаждане
(пеперуда)

Гъба

Мастар
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Системи Rimano® за шпакловка на вътрешни повърхности

Ново строителство, ръчно полагане
Rimano® TEN

Rimano® GLET

Лека гипсова мазилка за ръчно полагане, идеална за
стени и тавани

Фина бяла гипсова шпакловка, предназначена
за шпакловка на предварително изравенни
повърхности

Предимства:

1. МАЗИЛКА

Нисък разход – 7,5 kg /
m2 / 1 cm
Еднослоен продукт,
заменящ традиционните циментови
мазилки на 3 слоя
Здраво покритие,
без риск от свиване и
пукнатини

5-40 mm

90 min.
Темпeратура на
полагане

Време за работа

Предимства:
Лесно разнасяне и
шлайфане при нужда

2. ШПАКЛОВКА

Повишена
топлоизолация на
помещенията

Отлична основа за боя
Гладки, бели
повърхности, без риск
от пукнатини
Съвместима с
армиращите
стъклофазерни воали
за шпакловка на Rigips®

0-2 mm

m2/ 10 mm

70 min.

cca 7,5 kg
За вътрешно
приложение

Дебелина на
полагане

Разход

Темпeратура на
полагане

Време за работа

m2/ 1 mm
cca 0,9 kg

За вътрешно
приложение

Дебелина на
полагане

Ръчна мазилка Rimano® TEN, дебелина
5-40 mm
Гипсова шпакловка
Rimano® GLET,
дебелина до 2 mm

Тухла / газобетон
(YTONG) / бетон*

Тухла / газобетон
(YTONG) / бетон*

Ръчна мазилка
Rimano® TEN,
дебелина 5-40 mm

Гипсова шпакловка
Rimano® GLET,
дебелина до 2 mm

* Основата следва да бъде предварително грундирана с подходящ грунд в зависимост от гладкостта и попиваемостта
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Разход

Предимства
Кратки срокове за цялостно завършване на повърхностите до боя: до 50% по-бързо в
сравнение с машинна мазилка на циментова основа.
Намалени разходи за труд: Лесно полагане, до 60% по-малко усилие в сравнение с
циментовите мазилки.
По-ниска цена: До 50% по-ниски разходи за транспортиране и пренасяне, включително в
сградата.
Бързо съхнене: Гипсовите продукти се втвърдяват в резултат от химическото свързване на
гипса с водата и не изискват технологично време за съхнене, което значително намалява
времето до боядисването.
Отлична продуктова съвместимост – машинната мазилка Rimano® TEN е лесна за полагане
и e подходяща за изравняване на повърхности, запълване на пукнатини, поправка на стари
и груби мазилки. Rimano® GLET се използва за окончателна шпакловка в тънък слой до 2
mm. Осигурява идеална гладкост и отлично основа за боя или лепене на тапети.

Необходими инструменти
Електрическа
бъркалка

Шпакла

Маламашка

Нож за
заглаждане
(пеперуда)

Гъба

Мастар
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Системи Rimano® за ремонти и поправки

Стари сгради, ръчно полагане
Rimano® BIANCO

Rimano® TOP

Предимства:

1. ШПАКЛОВКА
ПЪРВИ СЛОЙ

Много лесно полагане
и шлайфане, не залепва
по инстроментите по
време на работа
Нисък разход – 0,9 kg /
m2 / 1 mm
Висока
производителност
Отлично прилепване
към основи с различна
попиваемост

1-3 mm

45 min.
Темпeратура на
полагане

Време за работа

Супер фина бяла гипсова шпакловка,
предназначена за шпакловка на предварително
изравнени повърхности

Предимства:

Дебелина на
полагане

Стара повредена
мазилка (пукнатини,
дупки, неравности)*

Лесно полагане и
шлайфане
Позволява полагане в
много тънък слой
Отлична основа за
боя с равномерна
попиваемост
Дълго време за работа
– 110 минути

0-1 mm

m2/ 1 mm

110 min.

cca 0,9 kg
За вътрешно
приложение

Най-високо качество
на повърхностите
– идеална гладкост,
никакви пукнатини, бял
цвят

2. ЗАВЪРШВАЩА
ШПАКЛОВКА

Бяла гипсова шпакловка

Разход

Темпeратура на
полагане

Rimano® BIANCO с
дебелина до 3 mm
за изравняване на
повърхността

Време за работа

cca 0,9 kg
За вътрешно
приложение

Дебелина на
полагане

Гипсова шпакловка
Rimano® TOP с
дебелина до 1 mm за
заглаждане

* Стари покрития с малки повреди и наранявания. За поправка на по-груби повърхности с по-сериозни повреди
препоръчваме система Rimano® TEN + Rimano® GLET.
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m2/ 1 mm

Разход

Предимства
Отлична съвместимост: Rimano BIANCO може да се ползва за шпакловка на груби и наранени
повърхности с пукнатини, а Rimano TOP може да се използва за окончателна шпакловка с
отлична гладкост.
Намалени разходи за материал: Възможност за еднослойна шпакловка на груби
повърхности.
Кратки срокове: При необходимост от многослойно полагане се работи по технологията
„мокро върху мокро“, което значително съкращава работните срокове.
Нисък разход на материал: Rimano BIANCO има много добра покривност (0.9 kg/m2/mm),
което е с до 20% по-малко материал на m2 в сравнение с конкуренти продукти от този тип.
Лесен транспорт и пренасяне: Специални 20 kg торби с дръжка.

Необходими инструменти
Електрическа
бъркалка

Шпакла

Маламашка

Нож за
заглаждане
(пеперуда)
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Системи Rimano® за бързи ремонти

Стари сгради, ръчно полагане
Rimano® DUOGLET

1. ИЗРАВНЯВАЩА МАЗИЛКА +
ЗАВЪРШВАЩА ШПАКЛОВКА

Универсален продукт "2 в 1" изравняваща замазка и заглаждаща шпакловка, която може да се нанася на по-дебел
слой (3-10 mm), но също и като тънка заглаждаща шпакловка (под 3 mm). Възможност за многослойно полагане по
технологията мокро върху мокро.

Предимства:
2 продукта в 1 – изравняваща замазка и заглаждаща шпакловка за един
ден (мокро върху мокро).
Мултифункционалност – може да се полага с различни дебелини (от 2 до
10 mm).
Лесен за разнасяне и шлайфане. Не вдига прах при шлайфане.
Дълго време за работа – 90 min.
Препоръка: За постигане на отлична гладкост, се препоръчва нанасяне
на последния заглаждащ слой Rimano® DUOGLET същия ден, мокро върху
мокро (преди окончателно изсъхване на изравняващия първи слой).

2-10 mm

90 min.
Темпeратура на
полагане

Стара повредена
мазилка
(пукнатини, дупки,
неравности)

Време за работа

Rimano® DUOGLET
за изравняване
на повърхността,
дебелина 3-10 mm

m2/ 1 mm

cca 1 kg
За вътрешно
приложение

Дебелина на
полагане

Разход

Rimano® DUOGLET
заглаждащ слой, нанесен
мокро въру мокро върху
изравняващия слой,
дебелина до 3 mm

* Основата следва да бъде предварително грундирана с подходящ грунд в зависимост от гладкостта и попиваемостта
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Предимства
Кратки срокове за работа – използването на един продукт за изравняване и шпакловка на
повърхностите пести време, необходимо за приготвяне на различни продукти. Освен това,
повърхностната шпакловка се полага мокро върху мокро и не е необходимо технологично
време за изсъхване на отделните слоеве.
Намалени разходи за материал: Никакви остатъци от неизползван материал.
Специална формула, премахваща разпрашаването при шлайфане: По-здравословна
среда за работа и по-лесно почистване на помещенията поради липсата на прах.
Мултифункционалност: Възможността за нанасяне с различна дебелина (2-10 mm) позво
лява използването само на един продукт за различни приложения – поправки, замазки,
шпакловки. Също така при обработка на големи повърхности, продуктът може да се разнася
с трапецовиден мастар за по-бързо полагане.
Лесен транспорт и пренасяне: Специални 20 kg торби с дръжка.

Мастар
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Системи Rigips® за лепене и шпакловка на гипскартон (суха мазилка)

Стари и нови сгради, ръчно полагане
Rigips® SUPER

Гипсово лепило за гипскартон

Фин фугопълнител за фугиране на гипскартон в
комбинация с армираща лента и повърхностна
шпакловка на фуги

Предимства:
Отлична здравина на
залепване
Удължено време за
работа – над 60 min.
Екологично чист продукт
на гипсова основа, без
токсични съставки
Хомогенна структура и
лесно полагане

Предимства:

2. ФУГОПЪЛНИТЕЛ

1. ГИПСОВО ЛЕПИЛО

Rigips® RIFIX

Отлична гладкост на
повърхностите
Лесно разнасяне и
шлайфане
Добри запълващи
качества без
свиваемост
Подходящ както
за първа ръка
(запълване на фугите),
така и за последна
ръка (шпакловка)

m2/ rost

60 min.
Темпeратура на
полагане

Време за работа

40 min.
За вътрешно
приложение

Rigips® гипскартон
Самозалепваща
армираща лента

Темпeратура на
полагане

Време за работа

cca 0,3 kg
За вътрешно
приложение

Разход

Rigips® RIFIN
Фина гипсова шпакловка за цялостна шпакловка на
гипскартон с дебелина до 2 mm

Предимства:

3. ЗАВЪРШВАЩА
ШПАКЛОВКА

Специална формула
за гипскартонени
повърхности
Отличен краен резултат
– идеална гладкост и бял
цвят без видими фуги.
Равномерна
попиваемост на цялата
повърхност (лесно
боядисване).
Намален разход на боя.
Лесно разнасяне и
шлайфане.
Най-високо ниво на
качество на готовите
повърхности (Q4)

2-3 ръце
фугопълнител
Super

1-2 ръце шпакловка
Rigips® Rifin

0-2 mm

m2/ 1 mm

60 min.
Дебелина на
полагане
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Темпeратура на
полагане

Време за работа

cca 0,9 kg
За вътрешно
приложение

Разход

Предимства
Отлична съвместимост на продуктите и перфектни повърхности
Бърз монтаж и ниска крайна цена на m2
Отлична основа за боя, тапети и всякакви декоративни покрития
Увеличено отворено време за прецизно заглаждане на повърхностите

Необходими инструменти
Електрическа
бъркалка

Нож за
заглаждане
(пеперуда)

Маламашка

Шпакла

Армираща лента
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Обработка на гипскартон. Качество на повърхностите.
Оценката на качеството на готовите повърхности е до голяма степен субективна. Изрази като
„замазка и шпакловка“ или „готово за боя“ се използват за различни повърхности и не дават
достатъчно ясна представа за качеството на повърхността.
Европейските браншови организации EUROGYPSUM* и UEEP* са разработили т.нар. Европейски
указания за класификация на качеството на готовите повърхности от гипскартон, които
дефинират 4 нива на качество. Тези нива са съобразени със съвременните Европейски практики
за обработка на повърхности от гипскартон.
4те нива на качество на готовите повърхности дават възможност на архитекти, дизайнери
и строители обективно да дефинират нивото на завършената повърхност още в процеса на
проектирането. При избора на определено качество на повърхностите е много важно да се
отчита осветеността на помещенията, както от слънчева светлина, така и от осветителни тела.
Осветеността следва да бъде предварително указана в договора за изпълнение на сухото
строителство. Колкото по-силно осветени са помещенията, толкова по-ясно видими са всички
неравности по повърхностите. Ето защо в силно осветени помещения се препоръчва найвисокото ниво на качество, което включва цялостна шпакловка на повърхностите.
Долупосочените примери показват основните разлики между различните нива на качество.

Пример
за ниво на
качество Q2

Пример
за ниво на
качество Q4

*EUROGYPSUM – Европейска федерация на националните асоциации на производителите на гипсови продукти
*UEE – Европейско обединение на компаниите за сухо строителство
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Ниво Q1

Ниво Q2

Когато няма никакви изисквания по отношение
на готовите повърхности е достатъчно те да бъдат
обработени до ниво Q1. Това ниво е подходящо
при последващо полагане на керамични покрития
върху стените (лепене на плочки), тъй като
повърхностите на гипскартона не са видими.
Ниво Q1 се постига със следните работни
операции:
• Запълване на фугите и полагане на армираща
лента
• Шпакловане главите на винтовете
• Заглаждане на фугопълнителя по фугите на
едно ниво с гипскартона
• Допустими са леки неравности и следи от
инструменти по шпакловката в областта на
фугите
• При многослойна обшивка се шпакловат и
фугите на долните слоеве. За фугиране следва
да се използват фугопълнители, съответстващи
на EN13963.
• Повърхности, върху които ще бъдат лепени
плочки, е достатъчно да бъдат обработени
в областта на ъглите, без необходимост от
шпакловка и шлайфане.

Препоръчана техника за обработка на
повърхности от гипскартон Rigips® до ниво Q1:

Ръб тип HRAK (Rigips® PRO)

Ръб VARIO

Обработката на повърхностите до ниво Q2 изисква
няколко допълнителни работни операции след
обработката до ниво Q1. Тези операции включват
заглаждане на всички неравности в областта
на фугите и главите на винтовете, шпакловка на
всички ъгли (вътрешни и външни). Тези работни
операции се извършват след изсъхване на първия
слой фугопълнител.
Ниво Q2 e най-често срещаното качество у
нас и обикновено се прилага, когато няма
предварително указано качество на готовите
повърхности. Q2 е достатъчно в следните случаи:
•

Последващо полагане на структурирани
декоративни покрития (например тапети)

Ниво Q2 включва следните работни операции след
ниво Q1:
Още един слой шпакловка на фугите в по-широки
ивици от първия за постигане на равен преход
между повърхностите на гипскартонените
плоскости
• Неравности и следи от инструменти по
шпакловката, за разлика от Q1 не са допустими
• В зависимост от силата на осветеност
в помещенията е възможно да има
видими неравности в областта на фугите.
Отстраняването на подобни неравности се
постига с допълнителна обработка до ниво Q3.
Препоръчана техника за обработка на
повърхности от гипскартон Rigips® до ниво Q2:

Ръб тип HRAK (Rigips® PRO)

Ръб AK

Фугопълнител Rigips® VARIO за запълване и шпакловка
на фугите
Фугопълнител Rigips® SUPER за запълване и шпакловка
на фугите
Rigips® MARCO хартиена армираща лента
Rigips® стъклофазерна армираща лента
RIFIN шпакловка за гипскартон
Ръб AK

15

®
Sistemul Rigips
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Качество
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Ниво Q3
Q3 покрива по-високи изисквания за качество и изисква допълнителни работни операции,
свързани с цялостна шпакловка на повърхностите.
Ниво Q3 (цялостна шпакловка) се препоръчва в следните случаи:
• Изисквания за равни и гладки повърхности
• Силна осветеност на повърхностите
• Фини декоративни покрития
Ниво Q3 включва следните работни операции:
• Стандартна обработка на фугите и шпакловка до ниво Q2
• Фина шпакловка на цялата повърхност
• Шлайфане (за отстраняване на евентуални неравности по шпакловката ако е необходимо)
• Ниво Q3 не дава пълна гаранция против минимални видими неравности при директно
осветление на повърхностите. Тези неравности по правило са много по-малко в сравнение с
ниво Q1 и Q2 и са едва забележими.

Препоръчана техника за обработка на повърхности от гипскартон Rigips® до ниво Q3:

Ръб тип HRAK (Rigips® PRO)

Ръб AK

Фугопълнител Rigips® VARIO за запълване и шпакловка на фугите
Шпакловка за гипскартон Rigips® RIFIN
ProMix Mega
Rigips® стъклофазерна армираща лента
Фугопълнител Rigips® SUPER
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Ръб AK

Ниво Q4
Q4 представлява най-високо ниво на качество на повърхностите. Това ниво се постига с
цялостна шпакловка с по-голяма дебелина отколкото при Q3.
Ниво Q4 се препоръчва в следните случаи:
•
•
•

Много фини и лъскави бои или други много гладки декоративни покрития (например
венецианска мазилка)
Силна осветеност на повърхностите
Стенописи и финни декоративни покрития

Ниво Q4 включва следните работни операции:
• Стандартна обработка на фугите и шпакловка до ниво Q2
• Цялостна шпакловка на повърхността с дебелина поне 2 mm
• Прецизна обработка на шпакловката за идеална гладкост на повърхността и ъглите. Не се
допускат никакви неравности, дори видими само с насочено осветление (прожектор)
• Цялостната шпакловка се полага след завършване на работните операции до ниво Q2 и
след изсъхване на повърхността. При необходимост готовите повърхности се шлайфат
след изсъхване на шпакловката.
Препоръчана техника за обработка на повърхности от гипскартон Rigips® до ниво Q4:

Ръб тип HRAK (Rigips® PRO)

Ръб AK

Ръб AK

Фугопълнител Rigips® VARIO за запълване и шпакловка на фугите
Шпакловка за гипскартон Rigips® RIFIN
ProMix Mega
Rigips® стъклофазерна армираща лента
Фугопълнител Rigips® SUPER
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Препоръки за работа с гипсови продукти
Планиране обработка на повърхностите
1. Количествена сметка на необходимите материали в зависимост от площта на
повърхностите
2. Избор на продукти, в зависимост от следните фактори:
• Вид на основата (зидария, бетон, и т.н.)
• Здравина на основата (с увеличено внимание към увредени основи, като стари
зидарии и мазилки). Ако основата е напукана е необходимо предварително да бъде
ремонтирана.
• Попиваемост на повърхностите
• Гладкост на основата
• Изисквания за качество на готовата повърхност
• Вид на декоративното покритие (боя, тапети и т.н.)
• Бюджет
3. Избор на подходящи инструменти (бъркалка, шпакли, маламашки, и др.)

Изпълнение
1. При работа с гипсови продукти винаги използвайте чисти съдове и инструменти.
Остатъци от стар материал и други замърсявания по съдовете и инструментите могат
да доведат до промяна на времето за свързване на продукта.
2. Използвайте чиста вода за разбъркване на продуктите.
3. Винаги сипвайте сухия продукт във водата, никога обратното.
4. Разбърквайте добре продуктите на ръка или с електрическа бъркалка до образуването
на хомогенна смес без никакви бучки
5. Основите, които ще бъдат шпакловани, следва да бъдат сухи, без прах и мазни петна,
защитени от влиянието на външни атмосферни влияния.
6. Основи с висока водопоглъщаемост следва да бъдат предварително грундирани с
Rikombi Grung или обилно намокрени за предотвратяване на абсорбцията в процеса на
свързване на гипса.
7. За увеличаване на производителността, при шпакловка на цели стени подгответе
наведнъж достатъчно материал за цялата стена. Продуктите Rimano имат дълго
отворено време и не е необходимо да прекъсвате работата си, като приготвяте малки
количества материал.
8. За предотвратяване на неравности се препоръчва шпакловането на стените наведнъж,
от ъгъл до ъгъл. Продуктите Rimano могат лесно да бъдат шлайфани ако се налага.
9. При връзки на гипсовата шпакловка с различни структури, като например бетонни
повърхности и зидария, се препоръчва обработката на ъглите с армираща лента или
ъглови лайстни Easy Flex.
10. Външните ъгли следва да бъдат укрепени с ъглови шини. За най-здрави и абсолютно
равни ъгли се препоръчват лайстните Easy Flex.
11. Гипсовите продукти не се полагат върху замръзнали основи.
12. При високи температури или силни въздушни течения по време на работа се
препоръчва допълнително мокрене на повърхностите за предотвратяване на
преждевременното им изсъхване преди свързване на гипса.
13. Трябва да бъдат взети предвид всички особености на основата, които биха оказали
влияние на шпакловката, като например обемни разширения, влажност, и др.
14. По време на работа основата и шпакловката следва да бъдат с еднаква температура в
диапазона 5-35°С.
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Референтни обекти с продукти Rigips

Румънски
музей на
изкуствата

хотел Бамбара,
Унгария

19

Жилищна
сграда,
Черна Гора

20

Жилищна
сграда,
Румъния
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Продуктов указател

ГИПСОВИ
ШПАКЛОВКИ

Каква е абсорбцията на основата?

ВИСОКА

Продукт

Циментова
замазка,
груба

АБСОРБЦИЯ

Циментава
замазка,
гладка

НИСКА

Равни
Дебелина Покривност на
Стари стени Гипсова повърхности
на
материала
(ремонт
(запълване на Гипскартон покривния
(квадратура
и поправки) шпакловка пукнатини,
слой
с 1 торба)
пори)

2-10 mm

Около 10 m2

0-3 mm

Около 11 m2

0-2 mm

Около 11 m2

0-1 mm

Около 11 m2

0-2 mm

Около 12 m2

Rimano® DUOGLET
(торби 20 и 5 kg)

Rimano® BIANCO
(торби 20 kg)

Rimano® GLET
(торби 20 kg)

Rimano® TOP

(торби 20 и 5 kg)

Rigips® RIFIN

(торби 20 kg)

Внимание: Температурата на въздуха, основата и материала следва да бъде не по-малко от 5°С и не повече от 35°С

ГИПСОВИ МАЗИЛКИ
Каква е абсорбцията на основата?

ВИСОКА
Газобетон
Продукт

Rimano® UNI
(торби 30 kg)

Rimano® TEN
(торби 25 kg)
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АБСОРБЦИЯ

НИСКА

Тухлена
Поправки
Тухлена
зидария
(стари
(стандартни зидарии, дупки, зидария
тухли)
пукнатини) (гладки тухли)

G

G

Разреждане 1:2

Разреждане 1:5

G

G

Разреждане 1:2

Разреждане 1:5

K

Гладък
бетон

K

Метод
на полагане

Машинно
полагане

Дебелина
на
покривния
слой

Покривност на
материала
(за слой с
дебелина 1 cm)

5-40 mm

Около 3.75 m2
*Торба 30 kg
*Торба 30 kg

K

K

Машинно
полагане

5-40 mm

Около 3.75 m2
*Торба 30 kg
*Торба 25 kg

МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ
Количества
вода
(за 20 kg
торба)

10 литра

Време
за работа

Палетизация

90 min.

54 торби/палет
(20 kg)
91 торби/палет
(5 kg)

Строителни гипсове
Продукт

10 литра

12 литра

45 min.

Приложение

54 торби/палет

Строителен гипс за
фиксиране на електро
инсталации

54 торби/палет

70 min.

Покривност Количество Време
Палетизация
(слой 2 mm вода (литра
за торба за работа
с една торба)
20 kg)

Около 2.5 m

2

2.5
литра*

7-15 min.

91
торби/палет
(5kg)

InstalGips
(торби 5 kg)

110 min.

54 торби/палет
(20 kg)
91 торби/палет
(5 kg)
ConstrucGips

Строителен гипс с бял
цвят. Подходящ за
шпакловки и
запълване на дупки и
пукнатини.

(торби 25 kg)

16 литра

60 min.

ModelGips

Време
за работа

Палетизация

Средно налягане
650 литра/час

120 min.

33 торби/палет

*Торба 25 kg

90 min.

40 торби/палет

КОНТРОЛ НА ПОПИВАЕМОСТТА
НА ОСНОВАТА

Количество вода

20 литра*

*25 kg торба

54 торби/палет

(торби 25 kg)

Около 2.5 m2

Строителен гипс с бял
цвят. Подходящ за
шпакловки и
запълване на дупки и Около 12.5 m2
пукнатини. Подходящ
за гипсови отливки и
орнаменти.
*25 kg торба

*5 kg торба

12.5
литра*

7-15 min.

40
торби/палет
(25kg)
25
торби/палет
(40kg)

*25 kg торба

12.5
литра*

10-15 min.

*25 kg торба

Rikombi
Grund

40
торби/палет
(25kg)
25
торби/палет
(40kg)

Rikombi
Kontakt

Кофа 12 kg

При силно водопоглъщащи основи
се препоръчва предварително
грундиране. Rikombi Grund може да
се разрежда с вода в зависимост от
водопоглъщаемостта на основата, от
съотношение 1:2 (за основи с много
висока водопоглъщаемаст) до 1:5 (за
основи с минимална
водопоглъщаемост).
Използвайте Rikombi Grund в
случаите, означени със следния
символ:
G

КОНТРОЛ НА ПРИЛЕПВАНЕТО
КЪМ ОСНОВАТА

12 литра

*5 kg торба

Кофа 12 kg

Контактен грунд за гладки основи с
ниска водопоглъщаемост. Полага се
еднослойно, без разреждане.
Изчакайте до пълно изсъхване на
грунда преди полагане на
покритието.

Използвайте Rikombi Kontakt, в
случаите означени със следния
символ:
K
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Сен-Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
гр. Костинброд 2230, Индустриална Зона,
ул. Император Константин Велики №13
тел.: +359 2 489 95 00, факс: +359 2 489 95 07
Варна 9009, Бизнес Сграда ЛМ, бул. Янош Хунияди № 31
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