
Rifino TOP

Technický list

Rifino TOP je jemná, 
ušľachtilá sadrová stierka 
a tmel s vysokou belosťou.

Chemicky to je hemihydrát síranu 
vápenatého CaSO4 . ½ H2O so 
zušľachťujúcimi prísadami.

Farba: biela

Klasifikácia podľa 
STN EN 13279-1-A1-B2/20/2
Klasifikácia podľa STN EN 13963: 3B

Interiér

APLIKÁCIA

Ručne

SPRACOVANIE

cca 45 – 60 min.

SPRACOVATEĽNOSŤ

cca 0,9 kg/m2/mm

SPOTREBA

0 – 6

HRÚBKA NANÁŠANIA



Rifino TOP

Oblasť použitia
Rifino TOP slúži na vypĺňanie škár a spojov 
sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky, 
na finálne tmelenie, ako aj na celoplošné stierkovanie 
sadrokartónových dosiek pre najvyššie požiadavky 
na kvalitu povrchu Q3 – Q4 v súlade s normou EN 
13963. Rifino TOP je vhodné nanášať aj na uzavretie 
pórov betónových prefabrikovaných dielcov, prípadne 
monolitických betónových konštrukcií. 

Rifino TOP je aplikovateľné až do hrúbky 6 mm. Je možné 
ho vyhladiť až do 0 mm.

Skladovanie
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. 
Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti 
na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena 
fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. 
Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené 
vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením 
vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 
12 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie
Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 až 
2 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať 
približne 5 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne 
alebo elektrickým miešadlom. Počas doby spracovania 
45 – 60 min., sú zachované parametre spracovanie 
(miešací pomer, lehota spracovateľnosti) podľa údajov 
výrobcu. Po uvedenej lehote spracovateľnosti sa môžu 
parametre spracovanie odchyľovať od údajov výrobcu. 
Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Technické údaje

Označenie Rifino TOP
Miešací pomer cca 1,5 – 2 kg/1 L vody

Spracovateľnosť cca 45 – 60 min.

Hodnota pH 7

Spotreba Tmelenie Q2 cca 0,3 kg/m2

Celoplošné stierkovanie cca 0,9 kg/m2/mm

Pevnosť v tlaku >2,5 N/mm2

Pevnosť v ťahu za ohybu >1,0 N/mm2

Pevnosť v prídržnosti >0,5 N/mm2

Faktor difúzneho odporu µ = 10

Reakcia na oheň A1

Balenie
5 kg vrecia/105 ks na palete

12,5 kg vrecia/72 ks na palete
25 kg vrecia/40 ks na palete
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Spracovanie pre sadrokartón:

Vyhotovenie na Q1: Zahrňuje vyplnenie škár a viditeľných 
častí upevňovacích prostriedkov. Pre povrchy, na ktoré nie 
sú kladené žiadne nároky na dekoratívnu úpravu povrchu.

Vyhotovenie na Q2: Tmelenie škár a konečná úprava 
povrchu spĺňa základné požiadavky na povrchovú úpravu 
stien a stropov. Jeho účelom je zarovnanie škarovacích 
plôch s povrchom dosiek vrátane brúsenia spojovacích 
plôch, ak je potrebné. 

Vyhotovenie na Q3: Pre zvýšené nároky na kvalitu 
povrchu. Zahrňuje štandardné tmelenie Q2 a zároveň 
širšie tmelenie škár a celoplošné zaplnenie pórov povrchu 
sadrokartónu s Rifinom TOP. Fyzické ryhy a zárezy nie sú 
prijateľné. 

Vyhotovenie na Q4: Pre najvyššie nároky na kvalitu 
povrchov. Celá plocha sa pokryje vrstvou sadrovej 
stierky Rifinino TOP v minimálnej hrúbke 1 mm. Zahrňuje 
štandardné tmelenie na kvalitu Q2 plus celkové 
prestierkovanie plochy a vyhladenie Rifinom TOP. Fyzické 
ryhy a zárezy nie sú prijateľné. 

Bezpečnosť
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke 
www.rigips.sk.
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