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Klej gipsowy 
Rigiroc

•  do łączenia bloczków gipsowych 
zwykłych oraz wodoodpornych

•  do szpachlowania powierzchni ścian

Zastosowanie

• podłoże powinno być nośne i stabilne
• krawędź ciętą bloczka gipsowego należy oczyścić z pyłu
• stosować w temperaturze min. +5°C do +30°C
•  do mieszania należy używać czystych naczyń i czystej 

wody
• maksymalna grubość warstwy pod taśmą bitumiczną:  
 2,5 cm
•  podłoże nie powinno być narażone na zawilgocenie

i zamarznięcie
•  podłoże łatwo chłonące wodę (gazobeton) należy

zagruntować środkiem Rikombi Grund, a betonowe 
środkiem Rikombi Kontakt

•  gruntować minimum 24 godz. przed nakładaniem
kleju

•  świeży i wilgotny beton oraz tynk nie nadają się
na podłoże pod klej

• przechowywać w suchych pomieszczeniach
• termin ważności: 9 miesięcy

Wskazówki

•  produkt uniwersalny do bloczków 
zwykłych i wodoodpornych

•  wysoka plastyczność
•  optymalny czas wiązania (czas pracy: 60 minut)

Zalety

•  Zużycie: około 1,1-2,5 kg na 1 m2 ściany
•  Klasa reakcji na ogień: A1 

Produkt jest nietoksyczny w trakcie użycia i podczas 
eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie 
środki ochronne. W przypadku dostania się mieszanki 
do oczu należy przemyć je czystą wodą. Produkt należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ważne informacje

Do wiaderka należy wlać wodę, a następnie wsypać 
klej w proporcjach 1,5 kg kleju na 1 litr wody. 
Wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Zaprawę klejową Rigiroc rozprowadzać 
równomiernie na krawędziach bloczka (we wpustach). 
Następnie zdecydowanym ruchem dostawić kolejny 
element tak, aby nadmiar kleju wypłynął ze spoiny. 
Zaprawą tą zaszpachlować miejsce połączenia.
Klej należy zużyć w ciągu 60 minut od wymieszania z wodą.
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