Rigips riešenie pre steny
a stropy veľkých
objektov

RIMANO & PROFINISH

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE IDEÁLNE HLADKÉ STENY A STROPY







Dokonale hladké steny a stropy
Riešenie pre úpravu špaliet okien a dverí
Podklad pripravený na maľovanie
Ekonomické a rýchle riešenie
Ideálna kombinácia so SDK riešením
Profesionálne spracovanie vďaka partnerom
Rimano Ligy Majstrov (RLM)

Rimano – úprava drážok, špaliet
okien a dverí





RIMANO & PROFINISH
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE IDEÁLNE
HLADKÉ STENY A STROPY

Materiály na sadrovej báze
Vynikajúce spracovanie
Rýchle tuhnutie
Hladký finálny povrch

Rigips ProFinish
 Vysoko hladký povrch
 
Rýchle spracovanie vďaka AIR-LESS
(200 – 250 m2/deň)
 Povrch pripravený na maľovanie
 
Ekonomické riešenie

RIGIPS
Rimano & ProFinish
Ponúka ucelený spôsob riešenia úprav rovných plôch,
monolitických betónových stien a starých súdržných
omietok vo všetkých druhoch stavieb. Jeho súčasťou sú
sadrové materiály Rimano na vyplnenie a úpravu drážok,
elektrických rozvodov, osadenie okien a finálnu úpravu
špaliet okolo okien a dverí, ako aj finálna stierka Rigips
ProFinish na povrchovú úpravu betónových povrchov.
Rigips ProFinish je sivobiela stierka vyznačujúca sa vysokou hladkosťou, dobrým spracovaním a po finalizovaní vysokou tvrdosťou. Materiál Rigips ProFinish je
možné nanášať ručne, no prioritne sa odporúča strojové
AIR-LESS nanášanie. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť vysokú efektivitu práce (200 – 250 m2 za deň). V prípade
kombinácie so SDK riešením sa môže Rigips ProFinish
použiť aj na finálnu úpravu týchto povrchov.
Zároveň spoločnosť ponúka možnosť zabezpečiť realizačné firmy, ktoré majú skúsenosti s realizáciou daných riešení
a predstavujú záruku kvalitnej realizácie. Tieto firmy združuje v Rimano Lige Majstrov, vďaka čomu sú tieto realizačné
firmy pravidelne preškoľované a preverované.

Spotreba 3 – 3,6 kg/m2 (pri hrúbke 3 mm v závislosti
od stavu podkladu, jeho rovinnosti a spôsobu nanášania)

 
Nízka hmotnosť, minimálne zabudovaná vlhkosť

Realizácia odborníkmi – partnermi RLM






Záruka kvalitnej práce
Certifikovaní a zaškolení
Profesionálne vybavenie realizátorov
Vysoká výkonnosť a profesionalita
Kontrola kvality práce špecialistom Rigipsu

Podklad
Podklad pod Rigips ProFinish by mal byť suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt. Maximálna prípustná lokálna nerovnosť
povrchov je do 3 mm, väčšie nerovnosti je nutné lokálne upraviť Rimanom Multi alebo Rimanom UNI. Elektrické rozvody musia
byť vedené pod povrchom upravovaných plôch (zapustené v drážkach alebo v dutinách panelov).

Porovnanie so strojovými omietkami:
Strojová VPC omietka

Strojová sadrová omietka

Rigips ProFinish AIR-LESS
nanášanie

18

12

3,6

60 – 70

60 – 80

200 – 250

drsný/štruktúra

hladký/gletovaný

hladký

90 000

60 000

18 000

Doba realizácie pri 5 000 m (dni)

cca 77

72

20

Orientačná cena (práca + materiál) (€)

50 000

55 000

30 000

Priemerná spotreba (kg/m2):
Rýchlosť spracovania (m2/deň):
Finálny povrch:
Spotreba pri 5 000 m2 (kg)
2
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