
TAŚMA SAMOPRZYLEPNA 
RIGIPS PRO 

Opis produktu

Nowa profesjonalna taśma do 
połączeń ślizgowych RIGIPS PRO, 
wykonana z woskowanego papieru 
o szerokości 5 cm, do którego 
nie przykleja się gipsowa masa 
szpachlowa stanowiąca wypełnienie 
spoiny między krawędzią płyty g-k 
a przegrodą poprzeczną.

Innowacyjne podejście do idei 
połączenia ślizgowego. Klej 
naniesiony na szerokości zaledwie 
11 mm na jedną z krawędzi taśmy 
ślizgowej zupełnie zmienia i poprawia 
właściwości aplikacyjne. Zwalnia 
to wykonawcę z konieczności 
żmudnego usuwania z przegród 
poprzecznych pozostałości nadmiaru 

wystającej taśmy ślizgowej. Taśma 
klei się do przegrody wyłącznie na 
grubości pojedynczej płyty  gipsowo -
-kartonowej. Pozostała część taśmy, 
wystająca ponad płytę g-k nie 
przykleja się do podłoża, co sprawia, 
że nie dojdzie do nieprzyjemnego 
i zaskakującego zjawiska wulkanizacji 
taśmy z podłożem. 

Zalety

Taśma posiada mocną przyczepność, 
dzięki wąskiej warstwie klejącej 
nie zostawia śladów na powierzchni. 

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać 
w oryginalnym opakowaniu 
w pomieszczeniu zadaszonym, 
suchym i czystym z dala od 

do połączeń ślizgowych 

źródeł ciepła i promieni słonecznych, 
w temperaturze otoczenia 15–24°C 
i wilgotności względnej 30–70%. Okres 
przechowywania do 6 miesięcy od daty 
dostawy. 

Taśmę należy przed aplikacją trzymać 
w temperaturze 18–25°C przez minimum 
24h. Powlekane powierzchnie muszą być 
suche i wolne od kurzu i tłuszczu.

Pakowanie

Taśma nawinięta jest na tekturową gilzę 
o średnicy wewnętrznej 76 mm. Każda 
rolka zabezpieczona jest folią. Pakowane 
w kartonie po 36 szt.

Dane techniczne

• Szerokość: 50 mm

• Długość: 50 mb
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Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na 
naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając 
oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego 
informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrze-
by prosimy zwrócić się do Działu Technicznego RIGIPS.
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Taśmy ślizgowe do ścian i sufitów podwieszanych nie mające wpływu na szczelność połączeń i bez de-
klarowanych właściwości związanych z bezpieczeństwem pożarowym, nie są objęte mandatami i nie 
podlegają wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych, jak również nie są kwalifikowane jako wyroby 
budowlane. W związku z tym aprobaty techniczne dla tego typu wyrobów, zgodnie z aktualnie obo-
wiązującymi przepisami nie są wymagane. Wyroby takie powinny być wprowadzane do obrotu zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
(Dz. U. nr 229/2003, poz. 2275). 
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