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RIFIN

Фина шпакловка от гипс за ця-

лостно шпакловане на повърхности 

от гипскартон. Време за работа: 60 

минути

ХАРАКТЕРИСТИКИ

За зялостно шпакловане на повърх-• 

ности от гипскартон, степен на за-

вършване на повърхността Q3 и Q4,  

в съответствие с класификацията на   

EUROGYPSUM  за качество на гото-

вата повърхност.

Оптимално време за работа (60 мин ).• 

Нанася се на  дебелина до 2-3 мм, на един или на няколко последо-• 

вателни слоя.

Специално разработена за шпакловане на гипскартон.• 

Нисък разход.• 

Много качествена матова повърхност с бял цвят.• 

• 

ПРИЛОЖЕНИЕ

RIFIN се използва за цялостно шпакловане на повърхности от гип-

скартон, което е необходимо за постигане на качество клас Q3 и 

Q4 според класификацията на Европейската асоциация EUROGYPSUM. 

Получената повърхност е перфектно гладка,  без видими фуги, матово 

бяла на цвят и идеална за последващи операции ( като полагане на 

тапети, боя и др.).

RIFIN е предназначен за полагане върху всички видиве гипскарто-

нени плоскости: стандартни (RB), пожароустойчиви (RF), влагоус-

тойчиви (RBI) и пожароустойчиви-влагоустойчиви (RFI). Специалната 

формула на продукта осигурява отлично прилепване към хартиената 

повърхност на гипскартонените плоскости.

Шпакловане с RIFIN на влагоустойчиви (RBI) и пожароустойчиви-

влагоустойчиви (RFI) гипскартонени плоскости се извършва при усло-

вие, че същите плоскости не са монтирани в помещения с изсикване 

за влагоустойчивост.

Повърхностите,  шпакловани с RIFIN,  се „изпердашват” и се за-

глаждат с нож за заглаждане. В следствие на това се получават 

идеално гладка повърхност, която не изисква шкурене. При този про-

цес на шпакловне се постига  икономия на труд, а същевременно се 

избягва запрашаването в следствие на  шкуренето. 

При цялостно шпакловане (за постигане на качество клас Q3 или 

Q4) на гипскартонени повърхности с RIFIN, се полага лента за арми-

ране на фугите ( стъклофазерна, хартиена или самозалепваща). 

Качество на готовите повърхности 

НИВО Q3 
Запълване на фугата с фугопълнител и полагане на лента (армир-• 

ща или самозаепваща) по фугата между гипскартонените плоско-

сти. Изчаква се фугопълнителят да втвърди. 

Нанася се първи слой RIFIN в областта на фугите. Първияят слой • 

покрива фугите и осигурява равна повърхност в областта на пре-

хода между фугите и повърхността на гипскартона.  

Нанася се втори слой RIFIN, който покрива първия слой и съсед-• 

ните области от повърхността на гипскартона, като по такъв 

начин се постига абсолютно равна повърхност без видими фуги. 

След изсъхването на втория слой цялата повърхност – фугите и 

гипскартона, се шпакловат с много тънък слой за запечатване 

на хартиената повърхност и осигуряване на основа от еднотипен 

материал за последващите бояджийски работи.

Повърхностите, отговарящи на качество от клас Q3 са равни, • 

гладки, готови за нанасяне на бои и други декоративни покрития. 

Класификацията на EUROGYPSUM важи за всички видове строи-

телство – както жилищно, така и административно. 

НИВО Q4 
Запълване на фугата с фугопълнител и полагане на лента (ар-• 

мирща или самозалепваща) по фугата между гипскартонените 

плоскости. Изчаква се фугопълнителят да втвърди. 

Нанася се един слой RIFIN с дебелина от 1-3 мм, по цялата по-• 

върхност – както фугите, така и гипскартона. В случаите когато 

това се прави на две и повече разнасяния първо се изчаква да 

изсъхне първия слой, като по този начин се получава перфекно 

гладка повърхност.  

Повърхностите, отговарящи на качество от клас Q4, са пер-• 

фектно равни и гладки, без видими фуги. В същото време пости-

гането на това най-високо качество изисква по-малко време за 

работа поради намаленото време времето за съхнене и липсата 

на шлайфане.

ПРЕДИМСТВА НА ЦЯЛОСТНОТО ШПАКЛОВАНЕ (НИВО 

Q3 ИЛИ Q4) НА ГИПСКАРТОНЕНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ 

В случаите когато се шпакловат гипскартонените повърхности 

за постигане на ниво Q3 или Q4, описани по-горе, видимата повърх-

ност става перфектно гладка, с равномерни абсорбиращи свойства, 

в сравнение с ниво Q1 или Q2, при които се обработват  само по-

върхността на фугите с фугопълнител. Разликите са видими и от 

приложените снимки:

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

В чист съд се поставят 4 л вода, след което бавно се прибавят 

5 кг гипсова шпакловка RIFIN (никога в обратна последователност). 

Разтворът се разбърква добре на ръка или с електрическа бъркалка 

до получаването на хомогенна смес, като не трябва да съдържа бучки. 

При необходимост може да се добави вода, но не и гипсова шпакловка 

RIFIN. 

Приготвената смес RIFIN се нанася лесно върху гипскартонените 

плоскости с помощта на маламашка. Разходът на материал при ця-

лостна шпакловка е приблизително 0,8 кг/м2/1мм, а времето за рабо-

та с приготвената смес е приблизително 60 минути. Температурата 

на помещението и повърхността, на която ще се полага шпакловката 

трябва да е между +5° и +35°С.  

СЪХРАНЕНИЕ

Гипсовата шпакловка RIFIN е опакована в многослойни торби от 

20 кг и трябва да се използва в срок от 9 месеца от датата на про-

изводство посочено на опаковката. Торбите трябва да се складират 

на сухо.

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Да се избягва контакт с очите (при необходимост изплакнете 

обилно с вода и се консултирайте с лекар).

Да се избягва продължителен контакт с кожата. 

Да се избягва поглъщането и вдишването (препоръчва се контрол 

на праха на работното място).

ПРЕПОРЪКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТИ НА ГИПСОВА 

ОСНОВА

При работа с гипсови продукти трябва да се използват чисти ин-• 

струменти и съдове. Остатъци от стар гипс по инструментите 

намалява времето за работа на новата смес. 

Използвайте чиста вода.• 

Инструментите се почистват с вода по време на работа.• 

Гипсовата смес се изсипва във водата, никога в обратна после-• 

дователност!

Бърка се до получаване на хомогенна пастообразна смес.• 

За повишаване на производителността, при големи повърхности се • 

подготвя смес достатъчна за шпакловане на цялата повърхност, 

като се използват съответните съдове. По голямото отворено 

време на продукта позволява това.

Обработва се цялата стена наведнъж и по този начин се избяг-• 

ват неравности по готовата повърхност и няма нужда от послед-

ващо шкурене. 

Да не се полага върху замръзнали повърхности.• 

В случай на работа в много суха среда или при силна горещина, • 

вятър, течение и т.н, да се контролира прекалено бързото изпа-

ряване на водата. 

Помещенията, в които се работи да бъдат защитени.• 

Външните ъгли се защитават с ъглови профили. Те улесняват ра-• 

ботата, намаляват времето за нанасяне и осигуряват допълни-

телна здравина на ъглите при последваща експлоатация. 


