
Rigips Finisz+ to gipsowa masa wykończeniowa. Jest 
elementem systemu Rigips Start+ i Rigips Finisz+. Służy 
do ostatecznego wygładzania połączeń płyt gipsowo
kartonowych zgodnie ze standardem PSG2 (Q2) oraz 
całych powierzchni płyt wg. standardu PSG3 (Q3) i PSG4 
(Q4). Może być również stosowana do wygładzania 
tynków gipsowych, tynków cementowowapiennych oraz 
ścian z bloczków gipsowych Rigiroc™.

Opis produktu

•    stosować tylko czyste pojemniki, narzędzia i wodę 
do mieszania. Zaleca się stosowanie narzędzi 
wykonanych ze stali nierdzewnej

•   nie dodawać żadnych obcych materiałów do masy 
szpachlowej

•   wsypać masę szpachlową do wody do momentu 
utworzenia się „wysepek” proszku na powierzchni wody 
(proporcje mieszania: 1,8 kg/ 1 litr wody)

•   po upływie ok. 3 minut (czas zatapiania) zawartość 
pojemnika wymieszać do uzyskania jednorodnej, 
pozbawionej grudek masy

•   jeżeli w trakcie mieszania masa jest zbyt gęsta, można 
dodać niewielką ilość wody w celu poprawy konsystencji

•   po wymieszaniu nie należy dodawać wody ani proszku 
w celu poprawy

Przygotowanie produktu

Dodaj masę szpachlową Rigips Finisz+ do czystej wody 
w proporcjach ok. 1,8 kg proszku do 1 litra wody. Pozostaw 
na ok. 3 minuty. Następnie wymieszaj zaprawę ręcznie lub 
za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania 
jednorodnej masy (ok. 2 minuty). Przygotowaną zaprawę 
należy zużyć w ciągu 60 minut.

Nakładać na podłoże za pomocą gładkiej metalowej 
pacy lub szpachelki. Zalecana grubość warstwy wynosi 
maksymalnie 2 mm. Do przygotowanej zaprawy nie należy 
dodawać innych materiałów, ani wody. Odstępstwo od 
tej zasady może spowodować zaburzenia parametrów 
produktu. Używać czystych narzędzi, wiadra i wody!

Szpachlowanie wykończeniowe PSG2 (Q2), PSG3 (Q3) lub 
PSG 4 (Q4) wykonuje się po szpachlowaniu podstawowym 
PSG1 (Q1). Po wyschnięciu powierzchnię przeszlifować.

Sposób użycia

Rigips Finisz+
masa szpachlowa wykończeniowa do ostatecznego 
wygładzania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Warunki panujące w miejscu zastosowania
Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna wynosić 
powyżej +5°C.
Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, wolne od pyłu i kurzu 
oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, 
tłuszcze, farby. W przypadku zbyt wysokiej chłonności należy 
zastosować środek gruntujący Rigips Rikombi Grund.



+  idealnie się miesza, uzyskując konsystencję 
bezgrudkowej pasty

+  efekt jasnych ścian, gotowych pod malowanie
+  doskonałe nakładanie i szlifowanie
+  wysoka przyczepność

Zalety masy konstrukcyjnej Rigips Finisz+

Rigips Finisz+
masa szpachlowa wykończeniowa do ostatecznego 
wygładzania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Masa konstrukcyjna Rigips Finisz+ jest produktem 
nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, 
mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne.
W przypadku dostania się mieszanki do oczu należy 
przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. Produkt 
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Należy postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki 
Mieszaniny. Przechowywać w suchym miejscu. Chronić 
przed wilgocią.

Bezpieczeństwo

•  zgodny z normą: PNEN 13963
•  reakcja na ogień: A1 (nie rozprzestrzenia ognia)
•  okres ważności: 6 miesięcy
•  średnie zużycie masy: ok. 1 kg/m2/mm (szpachlowanie 

całopowierzchniowe)
•  czas wiązania: 60 min.
•  mieszanie: ręczne lub mechaniczne
•  proporcje mieszania: 1,8 kg na 1 litr wody

Parametry techniczne 
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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 potrzeby prosimy zwrócić się do Działu  
Technicznego Rigips.
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