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VARIO UŽ POZNÁTE.
ALE OBAL TERAZ
NESPOZNÁTE.
Sadrový tmel VARIO patrí už neodmysliteľne
k systémom RIGIPS. Je Vašim spoločníkom
a najmä pomocníkom už viac ako
10 rokov. To je dostatočne dlhý čas
na spoznávanie Vašich potrieb.
RIGIPS teraz prichádza s novým
nechce ostať poza-

balením vášho obľúbeného

du. Preto sme vyvinuli

tmelu. V každej oblasti života

špeciálne 12,5 kg balenie

dnes rezonuje bezpečnosť

ktoré rešpektuje vaše zvýše-

a ani RIGIPS v tomto

né potreby na množstvo tmelu
nutného k výkonu práce a zároveň
vďaka silnému ušku umožňuje relatívne
jednoduchú manipuláciu.
Jednoduché riešenie ktoré šetrí Váš čas a stráži
Vašu bezpečnosť.

Nový obal s uškom

– DROBNOSŤ KTORÁ ZAVÁŽI.
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VARIO
Popis výrobku
Vario je výborný organický rekompenzačný sadrový tmel
s najvyššou pevnosťou spojov
Zložky: jemná sadra, pojivá, disperzie
Výhody
Výborné previazanie tmelu a podkladového materiálu
Použitie
Podkladová plocha musí byť čistá, suchá, zbavená
prachu. Nasypte vario do čistej vody, až kým sa
nezačnú objavovať prvé ostrovčeky suchého
prášku (cca 5 kg na 2,7 l vody), nechajte stáť
približne 2 minúty. Následne rozmiešajte na
hladkú konzistenciu bez hrudiek

Stavebné podmienky
Teplota vzduchu a okolitého
priestoru musí byť nad + 5°C
Povrch musí byť pevný, čistý, bez
prachu a nečistôt

Prvá vrstva: očistite hrany od prachu
(navlhčite), vyplňte spoj Variom,
pridajte pásku a povrch uhlaďte.
Po stvrdnutí odstráňte nadbytočnú
výplň spoja
Konečná vrstva: naneste
Vario na povrch rovnomerne
na stvrdnutú prvú vrstvu.
Obrúste nerovnosti, ak je to
potrebné
Nepoužívajte, ak je
teplota nižšia ako
+5°C

Materiál, ktorý
už začal tvrdnúť,
nie je možné ďalej používať ani ho
“rozriediť” vodou. Nebezpečenstvo praskania spojov

Údaje o výrobku
Spotreba: cca 300 g/m2
Údaje o spotrebe sú približné hodnoty,
skutočná spotreba závisí od spôsobu použitia
a podmienok povrchu
Pracovný čas: od začiatku nasypania do vody cca
45 min
Nemiešajte s inými látkami
Na odstránenie prípadných nečistôt používajte výhradne
čistú vodu
Klasifikácie EN 13963
4B - EN 13963 – A1 – NDP
Balenie
12,5kg / vrecko, 80 ks / paleta
Skladovanie
Skladujte v suchu
Doba skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené vrecia
uskladnite uzavreté a spotrebujte do 3 mesiacov od otvorenia
Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na našej web adrese
www.rigips.sk
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