
Rigips Promix Hydro to gotowa masa szpachlowa 
do wstępnego i finiszowego szpachlowania połączeń 
płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-
-włóknowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej oraz do 
wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, 
gipsowych i na podłożu betonowym, tam gdzie wymagana 
jest podwyższona odporność na wilgoć.

Zastosowanie

Podłoże powinno być nośne i stabilne. Przed przystąpieniem 
do pracy należy usunąć z podłoża wszystkie niezwiązane 
warstwy, nietrwałe powłoki malarskie, kurz, a także 
pozostałości środków antyadhezyjnych. Wszelkie elementy 
stalowe typu: ościeżnice, przewody instalacyjne itp. 
należy zabezpieczyć antykorozyjnie przed bezpośrednim 
kontaktem. 

Przygotowanie podłoża

jasny, szaro-zielony

Kolor

Do szpachlowania połączeń płyt gipsowych i gipsowo-
-kartonowych stosować samoprzylepną taśmę zbrojącą 
Hydro lub Aquaroc. Następnie wypełnić spoinę 
pierwszą warstwą masy Rigips ProMix Hydro i poczekać 
do wyschnięcia. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę 
masy oraz warstwę finiszującą używając ProMix Hydro.

Wykonywanie gładzi powinno się odbywać poprzez 
nałożenie pierwszej warstwy Rigips ProMix Hydro 
i odczekania do wyschniecia. Dla uzyskania najlepszego 
rezultatu nałożyć następnie cienką finiszową warstwę 
masy Rigips ProMix Hydro.

Sposób użycia

Masa gotowa Rigips ProMix HYDRO®
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•  temperatura otoczenia oraz powierzchni powinna 
wynosić min. +5°C, max +30°C

•  Rigips ProMix Hydro jest produktem wysychającym

Informacje techniczne

Rigips ProMix Hydro jest produktem nietoksycznym 
w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy 
stosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku 
dostania się mieszaniny 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.

Bezpieczeństwo

Dystrybutor
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., 
ul. Okrężna 16, 44-100, Gliwice
www.rigips.pl

•  spoinowanie płyt g-k = ca. 0,3 l/m²
•  wygładzanie powierzchni = ca. 1 l/m²/mm

Zużycie

•  termin ważności: 12 miesięcy od daty produkcji, 
w opakowaniu fabrycznie zamkniętym (data produkcji 
na opakowaniu)

•  przechowywać w temp. min. +5°C, max +30°C
•  produkt przechowywać w miejscu niedostępnym 

dla dzieci
•  podczas użytkowania stosować odpowiednie środki 

ochronne
•  postępować zgodnie z Kartą Charakterystki

Wskazówki

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Dział techniczny 801 328 788
www.rigips.pl

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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