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TERMÉKADATLAP
RIGIPS MODELLGIPSZ
Természetes gipszből készült portermék kézi, beltéri használatra.
Tűzvédelmi osztály:
A1
Termékcsoport:
Gipsz kötőanyag és gipsz vakolóhabarcsok

Műszaki adatok
Terméktulajdonságok

A Rigips Modellgipsz alkalmas gipszformák, gipszmodellek és
gipszstukkók előállítására és javítására. Fehér színű.

Kiszerelés

Zsákban: 2.5 kg és 5 kg

Bekeverési arány

kb. 1,5 kg/ 1 l víz

Anyagszükséglet

igény szerint

Bedolgozhatósági idő

15-20 perc

Javasolt felhordási vastagság

igény szerint

Nyomószilárdság

≥ 15 N/mm²

Hajlítószilárdság

≥ 5 N/mm²

Kötés kezdete

≥ 8 perc

Kötés vége

≤ 45 perc

Alkalmazási terület
Alapfelület előkészítése
Bekeverés
Bedolgozási feltételek

Hasznos tanácsok
Tárolási információ
Szavatossági idő

Beltéri festőmunka segédanyagaként, valamint öntőformák és
stukkódíszek készítésére.
A felületről a szennyeződést, laza részeket, port távolítsuk el, majd
nedvesítsük be az alapot.
Tiszta vizet, edényt és szerszámokat használjon. A poranyagot lassan
adagolja a vízbe, majd 1 perc pihentetés után keverje csomómentesre.
A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a
fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell
lennie.
A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és
edényeket, majd a munka végeztével vízzel alaposan tisztítsuk meg az
eszközöket.
Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között tároljuk. Fagyástól
óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.
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