
Q jak znak jakości, czyli masy Rigips dla
wymagających

Z myślą o wykonawcach suchej zabudowy poszukujących ekonomicznych rozwiązań spełniających
standardy szpachlowania powstała linia mas szpachlowych Rigips z serii Q: Rigips® Q1 Zaczyna,
sypka Rigips® Q2-Q3 Kończy oraz jej gotowy wariant Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy.

Wzmocniona włóknami masa Rigips® Q1 Zaczyna, posiada bardzo dużą odporność na spękania, co
jest szczególnie ważne przy szpachlowaniu konstrukcyjnym w standardzie Q1.

Rozwiązanie Rigips Q2-Q3 dostępne jest w dwóch wariantach, jako masa sypka o zwiększonej
przyczepności Rigips® Q2-Q3 Kończy lub gotowa polimerowa masa do aplikacji ręcznej,
mechanicznej lub wałkiem Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy.
Dodatek polimerów w Rigips® Q2-Q3 Kończy, wzmacnia masę, poprawiając wiązanie nawet
w cienkiej warstwie, zapobiegając rozwarstwianiu. Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy to gotowa masa
polimerowa charakteryzująca się świetnymi parametrami technicznymi i aplikacyjnymi.

Nazwy nowych mas nawiązują do standardów szpachlowania. I tak Rigips® Q1 Zaczyna –
rekomendowana jest do szpachlowania konstrukcyjnego do standardu Q1, a Rigips® Q2-Q3 Kończy
oraz Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy, doskonale sprawdzą się w szpachlowaniu do standardu Q2-Q3.

Standard Q1
Poziom Q1 to minimalny standard, zapewniający solidność bez obostrzeń estetycznych. Spoiny płyt
powinny być zaszpachlowane masą konstrukcyjną oraz wzmocnione taśmą zbrojącą. Po wyschnięciu
pierwszej warstwy masy, połączenia należy ponownie zaszpachlować.

pod okładziny ceramiczne●

pod panele●

w pomieszczeniach technicznych●

Standard Q2
Zawiera poziom Q1 oraz rozszerza go o spoinowanie masą finiszową tak, by spoina razem z płytą g-k
utworzyła jedną płaszczyznę. To wyrównanie tyczy się również elementów mocujących,
wewnętrznych i zewnętrznych naroży oraz połączeń.

pod tapety●

pod różne rodzaje farb●

pod tynki ozdobne●

Standard Q3
Standard Q3 pozwala ujednolicić strukturę powierzchni oraz spełnia podwyższone warunki
estetyczne - po malowaniu nie obserwujemy różnic pomiędzy spoiną a powierzchnią płyty g-k.
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Standard zakłada całopowierzchniowe szpachlowanie o grubości warstwy do 1 mm. Nierówności
mogą być zeszlifowane papierem ściernym.

pod cienkie i delikatne tapety.●

pod farby matowe cienkowarstwowe●

pod farby jedwabiste i z połyskiem●

Standard Q4
Przeznaczony jest do powierzchni, na których chcemy uzyskać najwyższy standard estetyczny - z
całopowierzchniowym szpachlowaniem warstwą o grubości od 1 do 3 mm. Zaleca się użycie masy
finiszowej Rigips® Premium Light, którą można z powodzeniem stosować jako gładź gipsową.

pod gładkie lub strukturalne okleiny ścienne z połyskiem,●

pod farby z połyskiem,●

polerowany gips alabastrowy imitujący marmur.●
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