
Proporcja mieszania
Ok. 1,9 kg/1 l wody

Czas pracy
50 minut

Zużycie
Ok. 0,9 kg/m² na każdy 1 mm grubości

Temperatura stosowania
Od +5oC do +25oC

Zgodność z normą
EN 13279

Opakowanie
Worek 25 kg

Składowanie
Do 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, 
nieuszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu. 
Chronić przed wilgocią.

Zastosowanie
Masa wykończeniowa Rigiroc™ to systemowa, biała gładź gipsowa 
przeznaczona do finalnego wygładzania powierzchni gipsowych 
bloczków Rigiroc™ oraz innych powierzchni gipsowych. Tworzy białe, 
idealnie gładkie podłoże pod malowanie lub tapetowanie.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, czyste, suche (wil-
gotność podłoża mniejsza niż 4%), zwarte, wolne od pyłu i kurzu 
oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność. Na podłoża 
o wysokiej chłonności należy zastosować właściwy dla danego typu 
podłoża grunt Rigips®. Nierówności w gipsowych bloczkach Rigiroc™ 
większe niż 3 mm należy przed nałożeniem masy wykończeniowej wy-
pełnić klejem gipsowym Rigiroc™ i zaczekać do pełnego związania.

Przygotowanie produktu
Wsypać masę wykończeniową Rigiroc™ do czystej wody w odpo-
wiedniej proporcji (25 kg produktu na 13 litrów wody), pozostawić 
do nasiąknięcia materiału wodą ok. 5 minut, następnie wymieszać 
ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem dedykowanym do gipsu 
przez ok. 2 minuty do czasu uzyskania jednolitej, pozbawionej gru-
dek masy. Tak przygotowany produkt zużyć w ciągu 50 minut.

Sposób użycia
Temperatura powietrza, materiału i podłoża podczas aplikacji po-
winna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza 
– poniżej 70%. 

Używając narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej lub agregatu 
natryskowego, równomiernie rozprowadzić materiał na powierzchni 
w warstwie o maksymalnej grubości nie większej niż 2 mm. Pozosta-
wić do związania – czas zależny jest od grubości nałożonej warstwy  
i panujących warunków (temperatura i wilgotność). Po związaniu 
powierzchnia nadaje się do szlifowania ręcznego – papierem ścier-
nym lub mechanicznego – szlifierką do gładzi. Przed malowaniem 
konieczne jest zagruntowanie powierzchni gruntem Rigips®.

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) 
zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu  
Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®).  
W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwa-
rantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to 
ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie od-
noszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając ofe-
rowane 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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