
Rigips  Super
Υλικό Αρμολόγησης 
& Φινιρίσματος 

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ΠΡΟΤΥΠΟ Τιμές - 
Κατάταξη

Αντίσταση σε φωτιά

Χρόνος εργασιμότητας

Επίπεδο αρμολόγησης

SR EN 13963

SR EN 13963

-

Α1

60 min

Q1-Q2-Q3

 Νέα συσκευασία κενού, ανθεκτικότερη ·

   σε μηχανικές καταπονήσεις. Δίνει 

   μεγαλύτερο χρόνο ζωής στο προϊόν 

   και είναι 100% ανακυκλώσιμη

 Εύκολη εφαρμογή·

 Μεγάλη αντοχή των αρμών με τη ·
®   χρήση ταινιών FibaTape

 Χρώμα λευκό  ·

 Χαμηλής συρρίκνωσης·

 Εύκολο στο τρίψιμο·

 Ειδικό για αρμολόγηση γυψοσανίδων·

 Συσκευασία  Σακί Πολυαιθυλενίου · :

   5 kg & 25 kg

· : ~300 gr/m Κατανάλωση ²

 Διάρκεια ζωής υλικού: 15 μήνες·

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Υλικό Αρμολόγησης & Φινιρίσματος,

Άριστης Ποιότητας

Καθαρή 
συσκευασία

Αδιάβροχη

Εκτεταμένη 
διάρκεια ζωής 
υλικού

Μεγαλύτερη 
αντοχή στις 
μηχανικές 
καταπονήσεις

Ανακυκλώσιμη

Ευκολία στη
μεταφορά

Σε κενό αέρος 
που εγγυάται 
την ποιότητα 
του υλικού



· Αφήστε περίπου 1 ώρα να στεγνώσει για να  
   εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση, ανάλογα και με 
   τις συνθήκες.

· Η εφαρµογή να γίνεται σε συνθήκες από 5 °C  
   έως 35 °C.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Κεφαλές βιδών 

στερέωσης

Φύλλο γυψοσανίδας

Λοξά άκρα

Φάση

αρμολόγησης

Q1

Φάση

αρμολόγησης

Q2

Φάση φινιρίσματος Q3

Ενισχυτική 

ταινία αρμού

Προετοιμασία Υλικού

Χρόνος Εργασιμότητας

Υλοποίηση Εφαρμογής

Saint-Gobain Hellas 
Κλεισούρας 5 
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 - 28 31 804 - 
Fax:  210 - 28 30 043

e-mail: gr.marketing@saint-gobain.com 
http: //www.saint-gobain.gr

· Αναμιγνύουμε τη σκόνη με νερό σε ένα καθαρό  
   δοχείο.

· Ποσότητες για την παρασκευή του μίγματος:  
   Περίπου 4 λίτρα νερού ανά 5kg ξηρού προϊόντος.

· Μετά από περίπου 3 λεπτά, ανακατέψτε καλά  
   χειροκίνητα ή με μηχάνημα (μίξερ) σε αργές στροφές.

   Προσοχή: Ενδεχομένως να χρειαστεί να 
   «αραιώσετε» το μίγμα, προσθέτοντας όμως μόνο 
   νερό.

· Αφήστε το μίγμα να «ηρεμήσει» για 5 λεπτά. 

· Χειροκίνητη εφαρμογή μόνο, με χρήση σπάτουλας. 

· Περίπου 60 λεπτά. 

Αποθήκευση Ολοκλήρωση Εφαρμογής

Τρόπος Εφαρμογής Προϊόντος

· To προϊόν πρέπει να διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον,  
   στην αρχική του συσκευασία, αεροστεγώς 
   σφραγισμένη και να προστατεύεται από κακές 
   καιρικές συνθήκες. 

· Μην στοιβάζετε πάνω από δυο παλέτες. 

· Σε περίπτωση μερικής χρήσης του προϊόντος,  
   σφραγίστε καλά το σακί.

Οι πληροφορίες στο παρόν φύλλο τεχνικών δεδομένων βασίζονται σε δοκιμές 
στα εργαστήρια Saint-Gobain. Οι οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία και την 
εφαρμογή του υλικού συσχετίζονται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο προϊόν. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις από αυτές τις οδηγίες οι οποίες 
οδηγούν σε χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση του προϊόντος δεν ισχύουν οι
σχετικές νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας που σχετίζονται με τις εγγυήσεις 
προϊόντος. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την χρήση και 
προστασία των εμπορικών δικαιωμάτων. Κάθε παραβίασή της σχετικής 
νομοθεσίας από την οποία θα προκύπτει πρόστιμο, βαρύνει τον χρήστη του 
προϊόντος. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο προϊόν θα γίνουν σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και βάσει του προτύπου αναφοράς.                         .

Rigips  Super


