Sisteme umede pentru finisarea
pereţilor şi a plafoanelor
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Publicaţia de faţă se adresează specialiştilor în domeniul construcţiilor.
Toate informaţiile conţinute în acest material corespund celui mai nou stadiu al
dezvoltării şi au fost prelucrate special pentru dumneavoastră. Deoarece dorim
să vă oferim cele mai bune soluţii, ne rezervăm dreptul de a face actualizări ca
urmare a unor modificări tehnice sau de producţie.
Vă rugăm să vă asiguraţi că sunteţi mereu în posesia ultimei versiuni a acestui
material. Nu sunt excluse erori tipografice.
Produsele noastre prezintă caracteristici de calitate ce respectă normele tehnice
aplicabile, depăşindu-le uneori, prin alinierea la standardele europene şi
internaţionale. Saint-Gobain Rigips depune eforturi constante pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor clienţilor săi, astfel că, începând cu anul 2017, vă pune la
dispoziţie o bibliotecă impresionantă de obiecte BIM marcate în publicaţia de
faţă, create pentru programele AUTODESK® REVIT® şi ALLPLAN® NEMETSCHEK®
pentru soluţiile de pereţi de compartimentare şi tencuieli uscate cu plăci
speciale şi plăci din gips-carton Rigips®.
Produsele oferite de compania noastră sunt compatibile între ele. Această
compatibilitate este confirmată prin verificări interne sau externe. Informaţiile
din această publicaţie pleacă de la utilizarea exclusivă a produselor marca
Rigips®. Nu recomandăm combinarea sistemelor Saint-Gobain cu sistemele
altor producători şi nici înlocuirea diverselor piese cu alte mărci de produse. În
această situaþie, compania noastră, în calitate de furnizor de produse şi sisteme
certificate şi agrementate, nu garantează şi nu poate fi făcută responsabilă de
calitatea execuţiei unei lucrări de construcţie.
Relaţiile de colaborare dintre Saint-Gobain Rigips şi partenerii săi se bazează
exclusiv pe condiţiile incluse în „Catalogul de Servicii şi Produse”. Pentru
informaţii suplimentare referitoare la soluţiile prezentate în catalogul de soluţii,
precum şi la biblioteca de obiecte BIM sau detalii CAD, accesaţi www.rigips.ro.
Deoarece părerea dumneavoastră este extrem de importantă pentru noi,
vă rugăm să ne trimiteţi impresiile şi sugestiile dumneavoastră pe e-mail la
office.rigips@saint-gobain.com sau la telefon 021.207.57.50/51.
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Schiţaţi aici proiectul dumneavoastră
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Introducere
Istoria ipsosului
Gipsul a fost folosit în construcţii sau diverse decorări sub formă de ipsos
şi alabastru încă din anul 9000 î.d.Hr.
Ipsosul a fost descoperit pentru prima datã în regiunea Catal-Huyuk
din Asia într-o frescă din subteran şi în Israel sub formă de şape de gips,
undeva în jurul anului 7000 î.d.Hr.
În timpul faraonilor, gipsul a fost folosit ca mortar în construcţia uneia
dintre cele 7 Minuni ale Lumii: Piramida lui Keops (3000 î.d.Hr.).

Utilizarea ipsosului
Ipsosurile - gleturile, tencuielile, chiturile pe bază de ipsos - se utilizează pentru nivelarea şi apoi finisarea suprafeţelor
din interior. În mod uzual, nivelarea şi finisarea reprezintă două operaţii separate.
Ipsosurile au în primul rând un rol estetic, fiind folosite cel mai des la îmbunătăţirea aspectului locuinţei, pentru
netezirea şi finisarea pereţilor. Totodată, ele reprezintă un suport ideal pentru zugrăvire sau aplicarea tapetului.
Ele nu sunt materiale structurale (nu sunt portante). Cu toate acestea, pot contribui la proprietăţile de izolare
termică, acustică sau protecţie împotriva focului, a clădirilor.
Produsele pe bază de ipsos îşi păstrează proprietăţile pe toată durata de viaţă. Durata de viaţă a acestora este egală
cu cea a clădirii.

Beneficiile gleturilor şi tencuielilor pe bază de ipsos în comparaţie
cu produsele alternative pe bază de ciment/nisip
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu îmbătrânesc în timp (au durata de viaţă egală cu a clădirii)
Nu prezintă fisuri datorate contracţiei materialului
Nu necesită maturare – este un material “stabil” de la bun început, uscându-se mult mai repede
Sunt mai uşor şi mai rapid de aplicat
Pierderi de material mult mai mici
Întreţinere mai curată a şantierului, fără grămezi de nisip
Prietenoase cu mediul – consum redus de CO2 în procesul de producţie
Contribuie mai bine la confortul termic al clădirii
Mai sănătoase pentru aplicatori (nu prezintă arsuri de piele)
Încărcare mai mică (în greutate) a clădirii

NOTÃ: Tencuieli de orice tip nu intră în calculul rezistenţei structurilor portante din zidãrie,
acestea având exclusiv un rol estetic.
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Sisteme Rimano® şi Rigips® de finisare la interior

Clãdiri noi, aplicare mecanizatã
Rimano® UNI

Rigips® SUPER TOP
Este un glet fin pe bază de ipsos alb, ideal pentru
finisarea pereţilor şi plafoanelor interioare nivelate
în prealabil.

Este o tencuialã uşoarã pe bazã de ipsos, idealã pentru
nivelarea rapidã a suprafeţelor întinse folosind o maşinã
de tencuit.

Beneficii:

Beneficii:

UNI-strat: manoperã mai
puţinã şi economii de
material

Aspect impecabil al
lucrării: permite obţinerea
unei suprafeţe albe, fără
fisuri, perfect netedă, cu
aspect mătăsos;
Productivitate ridicată;
Strat suport excelent
pentru vopsire,
uniformizând absorbţia
suportului;
Timp de lucru prelungit:
110 min

Prelucrare excelentã
în vederea finisãrii
Consum redus:
cca. 8 kg/mp/10 mm
Înlocuieşte într-un
singur strat tencuielile
tradiţionale din 3 straturi
pe bazã de ciment-nisip
(şpriţ, grund, tinci)

5-40 mm

120 min.
Temperatură aplicare

Timp de lucru

0-1 mm

m2/ 10 mm

110 min.

cca 7 kg
Aplicare la interior

Grosime strat

Consum

Temperatură aplicare

Timp de lucru

m2/ 1 mm

cca 0,9 kg
Aplicare la interior

Grosime strat

Consum

Nivelare:
Rimano® UNI: 5-40 mm
Finisare:
Rigips® SUPER TOP: 0-1mm

Zidãrie

zidărie cărămidã/
BCA/beton*

tencuială mecanizatã
Rimano® UNI,
grosime strat: 5-40 mm

glet de finisare
Rigips® SUPER TOP,
grosime strat sub 1 mm

*Suprafaţa trebuie amorsatã în prealabil în funcţie de absorbţia sau aderenţa suportului.

6

Avantaje
Finalizarea rapidã a lucrãrii: cu pânã la 50% mai repede vs. tencuiala mecanizatã pe bazã de
ciment-nisip.
Manoperã redusã: amestecare şi aplicare uşoarã, necesitând cu pânã la 60% mai puţin efort
pentru aplicare decât produsele pe bazã de ciment-nisip.
Costuri reduse: reducerea cu pânã la 50% a costurilor de transport ale produsului pe şantier,
respectiv în cadrul şantierului (în special pentru clãdirile înalte).
Uscare rapidã: produsele pe bazã de ipsos nu necesitã maturare, scurtând timpul de aşteptare
pentru zugrãvire.
Compatibilitate excelentã a produselor: tencuiala mecanizatã Rimano® UNI permite un nivel
foarte bun de prelucrare şi finisare, iar gletul de finisare Rigips® SUPER TOP se poate aplica în
strat subţire pentru corecţie sau astuparea porilor.

Unelte necesare aplicãrii
Mixer electric +
găleată amestecare

Maşinã de tencuit

Şpaclu

Gletierã

Spatulã

Drişcã

Dreptar
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Sisteme Rimano® şi Rigips® de finisare la interior

Clãdiri noi, aplicare manualã
Rimano® TEN

Rimano® GLET

Este o tencuialã uşoarã pe bazã de ipsos, cu aplicare
manualã, idealã pentru nivelarea pereţilor şi plafoanelor
interioare.

Este un glet fin pe bazã de ipsos alb, ideal pentru
finisarea pereţilor şi plafoanelor interioare nivelate
în prealabil.

Beneficii:

Beneficii:

Uşor de aplicat şi şlefuit.
Nu prezintã întoarceri în
momentul aplicãrii
Ideal ca strat suport
înaintea zugrãvirii,
uniformizând absorbţia
suportului
Permite obţinerea unei
suprafeţe albe, netede
şi fãrã fisuri
Se poate folosi în
combinaţie cu banda de
armare Rigips pentru
reparaţia fisurilor

Contribuie la confortul
termic al beneficiarului
Consum redus:
cca. 7,5 kg/mp/10 mm
Înlocuieşte într-un
singur strat tencuielile
tradiţionale din 3
straturi pe bazã de
ciment-nisip (şpriţ,
grund, tinci)
Fãrã fisuri sau contracţii
la uscare

5-40 mm

90 min.
Temperatură aplicare

Timp de lucru

0-2 mm

m2/ 10 mm

70 min.

cca 7,5 kg
Aplicare la interior

Grosime strat

Consum

Temperatură aplicare

Timp de lucru

m2/ 1 mm
cca 0,9 kg

Aplicare la interior

Grosime strat

Consum

Nivelare:
Rimano® TEN: 5-40 mm
Finisare:
Rimano® GLET: 0-2 mm

Zidãrie

zidărie cărămidă/
BCA/beton*

tencuială manuală
Rimano® TEN,
grosime strat: 5-40 mm

glet de finisare
Rimano® GLET, grosime
strat: sub 2 mm

*Suprafaţa trebuie amorsatã în prealabil în funcţie de absorbţia sau aderenţa suportului.
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Beneficii

Avantaje
Finalizarea rapidã a lucrãrii: cu pânã la 50% mai repede vs. tencuiala manualã pe bazã de
ciment-nisip.
Manoperã redusã: amestecare şi aplicare uşoarã, necesitând cu pânã la 60% mai puţin efort
pentru aplicare decât produsele pe bazã de ciment-nisip.
Costuri reduse: reducerea cu pânã la 50% a costurilor de transport ale produsului pe şantier,
respectiv în cadrul şantierului (în special pentru clãdirile înalte).
Uscare rapidã: produsele pe bazã de ipsos nu necesitã maturare, scurtând timpul de aşteptare
pentru zugrãvire.
Compatibilitate excelentã a produselor: tencuiala manualã Rimano® TEN permite un grad mare
de încãrcare fiind idealã pentru astuparea gãurilor, nivelarea glafurilor etc. Rimano® GLET permite
aplicarea în strat de pânã la 2 mm în vederea finisãrii tencuielii şi pregãtirii suportului pentru zugrãvire
sau tapetare.

Unelte necesare aplicãrii
Mixer electric +
găleată amestecare

Şpaclu

Gletierã

Spatulã

Drişcã

Dreptar
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Sistemul Rimano® - Rigips® de reamenajare şi îmbunătăţire a locuinţelor

Clãdiri vechi, aplicare mecanizatã şi manualã
Rimano® BIANCO

Rigips® SUPER TOP

Este un glet de nivelare pe bază de ipsos alb, ideal
pentru îndreptarea/nivelarea şi finisarea pereţilor şi
plafoanelor interioare

Este un glet fin pe bază de ipsos alb, ideal pentru
finisarea pereţilor şi plafoanelor interioare nivelate
în prealabil.

Beneficii:

Beneficii:

Aspect impecabil
al lucrării: permite
obţinerea unei
suprafeţe albe, fără
fisuri, perfect netedă,
cu aspect mătăsos;
Productivitate ridicată;
Strat suport excelent
pentru vopsire,
uniformizând absorbţia
suportului;
Timp de lucru prelungit:
110 min

Productivitate ridicată
prin aplicare mecanizată
cu pompe airless cât şi
prin aplicare manuală;
nu se lipeşte pe unelte în
cazul aplicării manuale
Consum redus:
cca. 0,9 kg/mp/mm
Aderenţă ideală pe
suprafeţe care prezintă
grade diferite de
absorbţie

1-5 mm

60 min.
Temperatură aplicare

Timp de lucru

0-1 mm

m2/ 1 mm

110 min.

cca 0,9 kg
Aplicare la interior

Grosime strat

tencuială veche,
cu defecte
(crăpături,
fisuri şi găuri)*

Consum

Temperatură aplicare

glet de nivelare
Rimano® BIANCO, grosime
strat: sub 5 mm

Timp de lucru

cca 0,9 kg
Aplicare la interior

Grosime strat

glet de finisare
Rigips® SUPER TOP,
grosime strat: sub 1 mm

*Tencuialã cu denivelãri mici, de pânã la 5 mm. Pentru renovarea suprafeţelor mai rugoase, se recomandã aplicarea
sistemului „pentru clãdiri noi, cu aplicare manualã” - Rimano® TEN + Rimano® GLET
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m2/ 1 mm

Consum

Avantaje
Compatibilitate excelentã a produselor: Gletul Rimano® BIANCO se poate folosi pentru nivelarea
şi finisarea suprafeţelor aspre, rugoase, cu fisuri, iar gletul de finisare Rigips® SUPER TOP se poate
aplica în strat subţire pentru corecţie sau astuparea porilor.
Costuri reduse: datoritã prelucrãrii excelente a celor douã produse, pierderile de material sunt
minime.
Finalizarea rapidã a lucrãrii: produsele permit aplicarea ud pe ud scurtând timpul de aşteptare
necesar pentru zugrãvire.
Sistem economic: având unul dintre cele mai mici consumuri de pe piaţã (0,9kg/mp/mm),
produsul acoperã cu pânã la 20% mai mult decât alte produse din aceeaşi categorie.
Uşor de transportat: ambalajul de 20kg este dotat cu un mâner pentru facilitarea transportului
la şantier.

Unelte necesare aplicãrii
Mixer electric +
găleată amestecare

Şpaclu

Gletierã

Spatulã
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Sistemul Rigips® de renovare rapidă

Clãdiri vechi, aplicare manualã
Rigips® DUO GLET
Este un glet 2 în 1 pe bazã de ipsos alb care poate fi folosit atât pentru lucrãri de reparaţii care necesitã o încãrcare mai
mare de produs (2-10 mm) cât şi ca produs de finisare daca este aplicat în strat subţire (sub 2 mm), ud pe ud, peste stratul
anterior de Rigips® DUOGLET.

Beneficii:
Produs 2 în 1: nivelare şi finisare în aceeaşi zi (ud pe ud)
Versatil, se poate aplica în grosimi de la 2 mm la 10 mm
Se aplicã şi se şlefuieşte foarte uşor. Nu formeazã nori de praf la şlefuire
Timp de lucru îndelungat: 90 min.
Recomandare: pentru a obţine un nivel de finisaj cât mai bun, se recomandã
aplicarea celui de-al doilea strat de Rigips® DUOGLET în aceeaşi zi, ud pe ud,
peste stratul anterior.

2-10 mm

90 min.
Temperatură aplicare

tencuială veche,
cu defecte
(crăpături, fisuri,
găuri, denivelări etc.)*

Timp de lucru

Rigips® DUOGLET
aplicat pentru
nivelarea suprafeţei,
grosime strat: 2-10 mm

cca 1 kg
Aplicare la interior

Grosime strat

Consum

Rigips® DUOGLET
aplicat ud pe ud pe
stratul anterior pentru
finisarea suprafeţei,
grosime strat: sub 2 mm

*Suprafaţa trebuie amorsatã în prealabil în funcţie de absorbţia sau aderenţa suportului.
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m2/ 1 mm

Avantaje
Finalizarea rapidã a lucrãrii: folosind acelaşi produs şi pentru nivelare şi pentru finisare, nu este
necesarã prepararea mai multor produse. În plus, permite aplicarea ud pe ud, micşorând timpul
necesar pentru finalizarea lucrãrii.
Pierderi reduse: nu este necesarã achiziţionarea separatã a unui glet de finisare care poate
rãmâne parţial neconsumat.
Mediu de lucru mai curat şi mai sãnãtos: datoritã formulei speciale, produsul nu formeazã nori
de praf la şlefuire, care se pot inhala sau depune pe mobila din casã.
Consum redus: având unul dintre cele mai mici consumuri de pe piaţã (1kg/mp/mm), produsul
acoperã cu pânã la 20% mai mult decât alte produse din aceeaşi categorie.
Multifuncţional: având o plajã mare de încãrcare (2-10 mm) acelaşi produs se poate folosi pentru
diferite tipuri de lucrãri: reparaţii, nivelãri, finisãri etc. În plus, produsul permite nivelarea folosind
dreptarul, pentru finisarea rapidã a suprafeţelor mari.
Uşor de transportat: ambalajul de 20kg este dotat cu un mâner pentru facilitarea transportului
la şantier.

Unelte necesare aplicãrii
Mixer electric +
găleată amestecare

Şpaclu

Gletierã

Spatulã

Dreptar
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Sistemul Rigips® de fixare şi finisare a plãcilor de gips-carton

Clãdiri vechi sau noi, aplicare manualã
Rigips® RIFIX

Rigips® SUPER

Este un adeziv pe bazã de ipsos ideal pentru fixarea
plãcilor de gips-carton.

Este un chit fin pe bază de ipsos pentru umplerea şi
finisarea rosturilor plăcilor de gips-carton folosind bandă
de armare.

Beneficii:

Beneficii:

Se aplică şi se şlefuieşte
cu uşurinţă

Aderenţă ideală
pentru fixarea plăcilor
de gips-carton

Are o contractare
scăzută

Timp de lucru lung:
minim 60 min.

Poate fi folosit atât
pentru umplerea cât
şi pentru finisarea
rosturilor

Omogenizare
şi aplicare rapidă

m2/ rost

60 min.
Temperatură aplicare

Timp de lucru

60 min.
Aplicare la interior

Band` de armare
autoadeziv` Rigips®

Temperatură aplicare

Timp de lucru

cca 0,15 kg
Aplicare la interior

Consum

Rigips® SUPER TOP
Este un glet fin pe bază de ipsos alb, ideal pentru
finisarea plăcilor de gips-carton aplicabil mecanizat
sau manual în grosimi de până la 1 mm.

Beneficii:

Aspect impecabil
al lucrării: permite
obţinerea unei suprafeţe
albe, perfect netedă,
uniform absorbantă şi
făra rosturi vizibile;
Productivitate ridicată;
Strat suport excelent
pentru vopsire,
uniformizând absorbţia
suportului;
Este foarte uşor de
aplicat şi şlefuit. Permite
finisarea plăcilor de gipscarton până la nivelul Q2

1-2 straturi past`
îmbinare SUPER

1-2 straturi
glet finisare Rigips® SUPER TOP

0-1 mm

110 min.
Temperatură aplicare
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Timp de lucru

m2/ 1 mm

cca 0,9 kg
Aplicare la interior

Grosime strat

Consum

Avantaje
Compatibilitate excelentă a produselor, rezultând o suprafaţă finală impecabilă.
Costuri reduse cu manoperă şi material datorită consumului redus şi a pierderilor minime.
Constituie o bază durabilă pentru multiple soluţii de decorare ulterioară: vopsiri, zugrăveli, tapetări etc.
Datorită timpului prelungit de lucru şi lucrabilităţii excelente, produsele pot fi prelucrate cu
uşurinţă pentru a obţine o suprafaţă finală cât mai fină.

Unelte necesare aplicãrii
Mixer electric +
găleată amestecare

Spatulã

Gletierã

Şpaclu

Bandã
de armare
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Finisarea suprafeţelor de gips-carton. Niveluri calitative
În mod tradiţional, aprecierea calităţii finisajului unei suprafeţe are un grad de subiectivitate foarte
ridicat.Termeni precum ”gata de văruit”, ”gata de vopsit” sau ”suprafaţă finisată” au fost foarte folosiţi
până de curând, dar sunt cu totul nepotriviţi pentru descrierea prealabilă în detaliu a rezultatului
vizat.
Recent Eurogypsum* şi UEEP* au realizat un "Ghid european"* care descrie patru niveluri de chituire şi
finisare a suprafeţelor de gips-carton. Această clasificare urmăreşte introducerea unor reguli la nivel
european pentru finisarea pereţilor şi plafoanelor realizate din gips-carton.
Cele patru niveluri calitative recomandate ajută arhitecţii, inginerii şi executanţii la definirea exactă
a calităţii finisării vizate şi includerea acesteia în specificaţiile unui contract.
În cazul în care, la evaluarea sau inspectarea suprafeţelor finisate, se iau în considerare anumite
condiţii de iluminat, de exemplu reflectoare care să simuleze lumina naturală sau lumina artificială,
contractorul trebuie să se asigure că pune la dispoziţie pe timpul execuţiei lucrărilor condiţii de
iluminat comparabile. Având în vedere faptul că, de regulă, condiţiile de iluminat nu sunt constante,
o evaluare clară a lucrărilor de construcţie în sistem uscat nu poate fi realizată decât pentru anumite
condiţii de iluminat. Prin urmare, condiţiile de iluminat trebuie specificate clar în contract.
Nivelurile calitative prezentate în continuare reprezintă o oglindă a cerinţelor privind randamentul
lucrărilor de chituire, care pot fi definite în mod obiectiv, înainte de începerea acestora.

Exemplu
nivel de
calitate Q2

vs.

Exemplu
nivel de
calitate Q4

* Eurogypsum - European federation of national associations of gypsum products manufacturers
* UEEP – European Union of contractors of plastering, dry lining, stucco and related activities
* European guidelines for Quality levels of Plasterboard finishing
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Nivelul de calitate 1 (Q1)
În cazul suprafeţelor fără pretenţii vizuale
(decorative), este suficientă o chituire de nivel Q1.
Nivelul de calitate 1 (chituirea muchiilor) este
valabil pentru:
Lipirea plăcilor de faianţă
Alte suprafeţe ceramice
Nivelul de calitate 1 cuprinde următoarele etape:
Umplerea rosturilor dintre plăcile de
gips-carton
Acoperirea părţilor vizibile ale şuruburilor
Chitul în exces trebuie îndepărtat. Se permit
marcajele făcute de unelte, striurile şi bavurile
Chituirea conform Q1 include inserarea benzilor
de armare Rigips®, atâta vreme cât acestea sunt
prevăzute de sistemul de chituire ales (materialul
de chituire, forma muchiilor plăcilor)
În cazul construcţiilor cu placare multiplă, este
recomandată şi chituirea muchiilor plăcilor din
interior cu un material conform EN 13963
În cazul suprafeţelor pe care urmează a fi
montate plăci de faianţă este necesară doar
chituirea muchiilor. Se va evita şlefuirea, la fel
şi întinderea materialului de umplere peste zona
muchiilor
Tehnica recomandată de chituire a rosturilor
plăcilor Rigips® conform Q1:

Plăci cu muchii
longitudinale (HRAK)

Muchii tăiate VARIO

Nivelul de calitate 2 (Q2)
Chituirea conform Q2 porneşte de la versiunea
standard de chituire prezentată anterior. După
chituirea de bază (Q1), muchiile, materialele de
fixare, colţurile interioare şi exterioare, precum
şi îmbinările trebuie netezite şi aduse la nivelul
suprafeţei plăcii. Pentru a atinge nivelul de
calitate Q2 trebuie respectat timpul necesar de
uscare.
Nivelul de calitate 2 (Chituire standard pentru
suprafeţe fără pretenţii speciale) este valabil
pentru:
Pereţi având finisaje cu structuri medii şi/sau
brute, de ex. tapet cu fibră aspră
Nivelul de calitate 2 cuprinde următoarele etape:
Finisarea rosturilor până la obţinerea unei
suprafeţe netede, fără diferenţe de nivel
Spre deosebire de Q1, la acest nivel nu este
permisă lăsarea la vedere a urmelor de unelte.
După caz, se vor şlefui porţiunile chituite
În cazul diferitelor tipuri de finisaje pentru
pereţi, a zugrăvelilor sau straturilor acoperitoare
nu este exclusă, conform Q2 - şi mai ales sub
influenţa luminii - apariţia unor urme vizibile
O minimizare a acestor efecte se va realiza în
cadrul nivelului Q3
Tehnica recomandată de chituire a rosturilor
plăcilor Rigips® conform Q2:

Plăci cu muchii
longitudinale (HRAK)

Muchii longitudinale
aplatizate (AK)

Chit VARIO pentru umplerea şi finisarea rosturilor
Chit SUPER pentru umplerea şi finisarea rosturilor
Bandă de armare din hârtie Rigips®
Bandă de armare din fibră de sticlă Rigips®
Rigips® SUPER TOP pentru finisarea rosturilor
Muchii longitudinale
aplatizate (AK)
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Finisarea suprafeţelor de gips-carton. Niveluri calitative
Nivelul de calitate 3 (Q3)
Q3 reprezintă o chituire specială, care răspunde unor pretenţii ridicate în ce priveşte finisarea
suprafeţelor. În consecinţă, în afara chituirii de bază şi a celei standard, se mai adaugă câţiva paşi de
lucru. Pentru atingerea nivelului calitativ Q3 este necesară respectarea timpului de uscare prevăzut.
Nivelul de calitate 3 (chituirea întregii suprafeţe) este valabil pentru:
Aplicarea pe pereţi a unor finisaje cu structură fină
Zugrăveli şi straturi mate, nestructurate
Tencuielile superioare, al căror grad de granulaţie nu depăşeşte 1 mm
Nivelul de calitate 3 cuprinde următoarele etape:
Chituirea standard (Q2)
Umplerea completă a rosturilor
Gletuirea fină a întregii suprafeţe
La nevoie, suprafeţele chituite vor fi şlefuite
Nici în cadrul chituirii speciale (Q3) nu se exclud cu totul urmele vizibile la iluminarea cu
reflectoare. Gradul şi amplitudinea acestor urme sunt reduse faţă de cele rămase de pe urma
chituirii standard
Tehnica recomandată de chituire a rosturilor plăcilor Rigips® conform Q3:

Plăci cu muchii
longitudinale (HRAK)

Muchii longitudinale
aplatizate (AK)

Chit VARIO pentru umplerea rosturilor
Rigips® SUPER TOP
ProMix Mega
Bandă de armare din fibră de sticlă Rigips®
Chit SUPER pentru umplerea rosturilor
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Muchii
longitudinale
aplatizate (AK)

Nivelul de calitate 4 (Q4)
Q4 îndeplineşte cele mai înalte pretenţii în ce priveşte finisarea suprafeţelor. În acest scop,
suprafaţa trebuie să fie chituită şi finisată în întregime. Pentru realizarea nivelului calitativ Q4,
timpul de uscare prevăzut trebuie respectat.
Nivelul de calitate 4 (finisarea suprafeţei) este valabil pentru:
Aplicarea pe pereţi a unor materiale cu luciu, de ex. metal sau tapet din vinil
Emailuri sau zugrăveli cu grad de luciu mediu
Stuccolustro sau alte tehnici nobile de finisare
Nivelul de calitate 4 cuprinde următoarele etape:
Chituirea standard (Q2)
Umplerea generoasă a rosturilor
Chituirea fină a întregii suprafeţe, cu o grosime a stratului de chit de minim 2 mm
Aplicarea unui tratament pentru suprafeţe care să corespundă celor mai înalte pretenţii şi care
să minimizeze posibilitatea apariţiei urmelor pe suprafaţa plăcilor şi în dreptul rosturilor. În cazul
în care sursele de lumină (de ex. reflectoare) ar putea influenţa felul în care se prezintă suprafaţa
finisată, trebuie evitate orice efecte nedorite (de ex. joc de umbre pe suprafaţă sau urme locale,
chiar şi de dimensiuni minime). Aceste efecte nu pot fi însă evitate cu totul, având în vedere faptul
că lumina este un factor eminamente variabil, astfel încât devine imposibil ca ele să fie identificate
şi evaluate complet. În plus, trebuie avute în vedere şi limitele posibilităţilor de execuţie Q3/Q4
Curăţaţi sau nivelaţi eventualele reziduri rămase după Q2
Aplicaţi într-o singură etapă chitul pe întreaga suprafaţă conform Q3 sau Q4 după uscarea
stratului de chit Q2. După caz, şlefuiţi suprafaţa după ce s-a uscat
Planificarea lucrărilor de finisare, luarea unor măsuri de pregătire a suprafeţei în vederea finisării,
cum ar fi de exemplu cazul straturilor finale lucioase, a lăcuirii sau a aplicării tapetelor lăcuite
Tehnica recomandată de chituire a rosturilor plăcilor Rigips® conform Q4:

Plăci cu muchii
longitudinale (HRAK)

Muchii
longitudinale
aplatizate (AK)

Muchii longitudinale
aplatizate (AK)

Chit VARIO pentru umplerea rosturilor
Rigips® SUPER TOP
ProMix Mega
Bandă de armare din fibră de sticlă Rigips®
Chit SUPER pentru umplerea rosturilor
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Recomandãri pentru execuţia lucrãrilor de finisaj cu produse pe bazã de ipsos
Planificarea
1. Evaluarea cantitativă (în funcţie de dimensiunile suprafeţelor).
2. Alegerea produsului ţine cont de următorii factori:
a. natura suportului (tencuieli de ciment, mortar de ipsos, zidării)
b. rezistenţa suportului (cu atenţie deosebită la zidăriile vechi). Dacă suportul este fisurat,
acesta se va repara înainte de finisare. Fisurile se armează cu bandă de armare Rigips®.
c. absorbţie
d. rugozitate
e. gradul de finisaj dorit
f. bugetul alocat lucrării
3. Alegerea uneltelor (ex. gletieră, drişcă, dreptar, mixer, cancioc, mistrie, etc.) se va face în
funcţie de natura lucrării dorite: finisaj sau tencuială pe bază de ipsos.

Execuţia
1. La toate lucrările cu ipsos se vor folosi unelte şi vase curate. Ipsosul sau impurităţile de pe unelte
scurtează timpul de priză al ipsosului proaspăt preparat.
2. Apa pentru preparare va fi foarte curată.
3. Uneltele se vor curăţa cu apă pe parcursul lucrării.
4. Se varsă pudră de ipsos în apă. Niciodată invers!
5. Se amestecă cu mixerul sau manual până la obţinerea unei paste omogene, fără bulgări sau
aglomerări de material.
6. Suprafeţele suport trebuie să fie uscate, curate, fără praf sau pete de ulei şi protejate de
intemperii.
7. Suporturile absorbante se vor uda abundent sau se va aplica o amorsă cu scopul reducerii
absorbţiei. Astfel se va evita apariţia fisurilor la uscare şi se va reduce efortul la finisare.
8. Pe suprafeţele netede (betoane) se va aplica o amorsă specială pentru îmbunătăţirea aderenţei.
9. Pentru creşterea productivităţii, în cazul lucrărilor pe suprafeţe mari, se prepară material
suficient pentru finisarea unui perete întreg, folosind vase corespunzătoare. Timpul lung de priză
al produselor din gama Rimano® permite acest lucru!
10. Se lucrează (finisează) un perete întreg, dintr-un colţ în altul, pentru evitarea apariţiei
rosturilor. Gleturile de încărcare şi finisare din gama Rimano® şi Rigips® pot fi şlefuite uşor pentru
a se obţine o suprafaţă perfectă pentru zugrăvit.
11. În cazul îmbinãrilor de structuri diferite (ex. stâlp structurã beton şi perete de zidãrie),
se recomandã folosirea plasei de armare.
12. Muchiile exterioare (ex. colţuri) se obţin folosind profile de colţ. Acestea uşurează munca,
scurtează timpul de aplicare şi dau o rezistenţă suplimentară colţurilor expuse la lovituri.
13. Nu se va aplica produsul pe suprafeţe îngheţate sau care pot fi supuse îngheţului.
14. În cazul în care lucrarea are loc în condiţii foarte uscate, sau de căldură excesivă, vânt, curent
etc.pe parcursul punerii în operă şi al uscării ulterioare, se va evita pierderea rapidă de apă prin
stropirea cu apă a suportului. Camerele în care are loc lucrarea sau suprafeţele proaspăt lucrate
vor fi protejate.
15. Particularităţile suprafeţei suport vor trebui să fie luate în considerare: ex. dilatări sau
contracţii, umiditatea şi conţinutul de săruri solubile.
16. Nu trebuie sã existe diferenţe de temperaturã între suprafaţa pe care urmeazã sã se facã
aplicarea şi materialul aplicat (chiar dacã se încadreazã în intervalul 5-35 °C).
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Proiecte de referinţã realizate cu materiale Rigips®

Muzeul de Artã
al României

Hotel Bambara
Ungaria
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Complex
Rezidenţial
Muntenegru
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Casa
Budişteanu
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Ghid de selecţie a produselor

GLETURI DE ÎNCĂRCARE
ŞI FINISARE
Care este nivelul de absorbţie al suportului?

MARE

Produs

ABSORBÞIE

MICÃ

Renovări
Tencuială
Tencuială
Astuparea
ale
pereţilor Tencuială porilor sau
de ciment,
de ciment
existenţi
finisată la
finisată la
de ipsos
a fisurilor
nivel de grund nivel de tinci (ex. glet vechi
fine

Placă de
gips-carton

Grosimea
stratului
de finisaj

de ipsos)

2-10 mm
Rigips® DUOGLET

Acoperire
per sac
(la o încărcare de
1 mm/strat)

cca. 20 mp
(sac de 20 kg),
cca. 5 mp
(sac de 5 kg)

Disponibil în: 20kg, 5kg

1-5 mm

cca. 22 mp

0-2 mm

cca. 22 mp

0-1 mm

cca. 22 mp

Rimano® BIANCO
Disponibil în: 20kg

Rimano® GLET

Disponibil în: 20kg

Rimano® SUPER TOP

Disponibil în: 20kg,

ATENŢIE: Temperatura aerului, a materialului şi a stratului suport trebuie să fie peste +5 °C şi sub +35 °C!

TENCUIELI

Care este nivelul de absorbţie al suportului?
ABSORBÞIE

MARE

Produs

BCA

Cãrãmidã
standard
(plinã)

Rimano® UNI
Disponibil în: 25kg

Rimano® TEN
Disponibil în: 25kg
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G

G

Diluţie 1:2

Diluţie 1:5

G

G

Diluţie 1:2

Diluţie 1:5

MICÃ

Reparaţii gãuri, Cãrãmidã cu
suprafaţã
scafe, etc.
lucioasã
zidãrie veche
(cu goluri)

K

Beton cu
suprafaţã
netedã

K

Tip
de aplicare

Grosimea
stratului
de finisaj

Acoperire per sac

Mecanizatã

5-40 mm

cca. 3,125 mp*

(la o încărcare de
10 mm/strat)

*sac 25kg

K

K

Manualã

5-40 mm

cca. 3,3 mp*
*sac 25kg

Rimano
GLETURI ªI TENCUIELI

(litri per
sac 20kg)

13 litri (nivelare)
14 litri (finisare)

Timp
de lucru

Paletizare*
*saci 20kg

90 min.

STUCCO

54 saci/palet
(20kg)
91 saci/palet
(5kg)
Produs

14,5 litri

18 litri

60 min.

70 min.

54 saci/palet

Disponibil în:
5kg

Pulbere de ipsos gri
utilizat pentru
fixarea traseelor de
instalaţii electrice,
a profilelor pentru
pontajul tencuielilor
sau pentru mici
reparaþii.

ConstructGips

Pulbere de ipsos gri
utilizat în amenajãri
interioare. Ideal
pentru reparaţii
ºi umplerea gãurilor
de mari dimensiuni.

54 saci/palet
InstalGips

16 litri

110 min.

54 saci/palet

Disponibil în:
25kg, 5kg

ModelGips

Disponibil în:
25kg, 5kg

Necesar de apã

debit de apă: 580 l/h*

Timp
de lucru

120 min.

Acoperire per sac Necesar
(la o încărcare
de apă

Domeniu
de utilizare

Paletizare

40 saci/palet

*sac 25kg

medie de
2mm/mp/strat)

(litri per
sac 20kg)

cca. 2,5 mp*

2,5 litri*

*sac 5kg

cca. 12,5 mp*

Pulbere de ipsos alb
utilizat în amenajări
interioare. Ideal pentru
turnarea în forme,
realizarea de stucaturi
sau ornamente.

Timp
de lucru

Paletizare

7-15 min. 91 saci/palet
(5kg)

*sac 5kg

*sac 25kg

12,5 litri*

7-15 min.

40 saci/palet
(25kg)
91 saci/palet
(5kg)

*sac 25kg

cca. 12,5 mp*

*sac 25kg

REGLAREA ABSORBŢIEI

Necesar
de apă

12,5 litri* 10-15 min.

40 saci/palet
(25kg)
91 saci/palet
(5kg)

*sac 25kg

Rikombi
Grund
Disponibil în: 12kg
Reglarea absorbţiei stratului suport
se realizeazã în cazul suprafeţelor
puternic absorbante. Diluarea
grundului se face în funcţie de
nivelul de absorbţie al suportului,
de la 1:2 (puternic absorbant)
la 1:5 (mai puţin absorbant).
Utilizaţi Rikombi Grund acolo unde
vedeţi acest simbol:

18 litri*

90 min.

40 saci/palet
G

*sac 25kg

25

Schiţaţi aici proiectul dumneavoastră
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Zona NORD

Zona EST

BN+MS+HR
AB+CJ
SM+SJ+MM
SB+BV+CV

NT+IS+VS
BZ+BR+TL
SV+BT
BC+VN+GL

0729 555 497
0752 166 615
0751 021 959
0749 080 684

SM

BH

TM

SV
IS

BN

CJ

AR

BT

MM

SJ

NT

MS

HR

SB

CS

VL

GJ

CV

BV

GL

BR

PH

MH
OT
TR

GR

TL

IL

IF

Bucureşti

Zona VEST
GJ+VL+AG
MH+DJ+OT+TR
AR+BH+TM+CS+HD

VN
BZ

AG
DB

DJ

VS

BC

AB
HD

0742 202 032
0745 342 424
0747 021 383
0745 239 910

CL

CT

Zona SUD

0747 497 430
0741 097 900
0748 205 158

BUCUREŞTI
GR
DB+PH
CL+IL+CT

0744 588 533 / 0744 538 317
0741 237 762 / 0752 068 444
0744 588 533
0755 108 912
0723 333 918

Specificaţii proiecte
0747 263 544
0751 518 699
0745 252 252
0742 127 320
0744 629 850
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BUCUREŞTI
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